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Vlada naredila nov korak v smeri davčne optimizacije 
 
Vlada je danes potrdila predloge sprememb štirih davčnih zakonov, ki predstavljajo nov korak v 
smeri davčne optimizacije. S predlaganimi ukrepi bomo po razbremenitvi regresa še dodatno 
razbremenili delo, s čimer krepimo konkurenčnost poslovnega okolja, ohranjamo stabilno 
gospodarsko okolje ter prispevamo k vzdržni gospodarski rasti. Predlogi med drugim vključujejo 
znižanje davčne stopnje v 2. in 3. dohodninskem razredu, dvig splošne olajšave, uvedbo 
linearne dodatne splošne olajšave in uvedbo 7 % minimalne stopnje davka od dohodkov 
pravnih oseb. Eno od naših vodil pri pripravi sprememb je bilo tudi, da preprečimo negativen 
učinek na razpoložljivi dohodek prejemnikov minimalne plače. 
 
Po 100 % razbremenitvi regresa vseh prispevkov in dohodnine do višine povprečne plače, na 
podlagi katere se je država že v letošnjem letu v korist zaposlenih odpovedala 90 milijonom 
evrov, vlada nadaljuje s prizadevanji za davčno optimizacijo. V DZ tako pošilja predloge novel 
Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini, Zakona o davku od dobička od odsvojitve 
izvedenih finančnih instrumentov in Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.  
 
V okviru sprememb dohodninske lestvice bomo zvišali zgornje meje davčnih razredov in za eno 
odstotno točko znižali davčno stopnjo v 2. in 3. razredu dohodninskem razredu (na 26 % in 33 
%), splošno olajšavo bomo dvignili s 3.302,70 evra na 3.500 evrov, hkrati pa bomo uvedli tudi 
linearno dodatno splošno olajšavo za nižje prejemke oziroma vse dohodke do letne višine 
13.316 evrov. Z uvedbo linearnosti in dvigom splošne olajšave bomo preprečili, da prejemniki 
minimalne plače zaradi letošnjega dviga minimalne plače ne bi bili več upravičeni do najvišje 
dodatne splošne olajšave. Omenjene spremembe na dohodninski strani skupaj predstavljajo 
izpad v višini 138 milijonov evrov. 
 
Na strani obremenitve kapitala bomo uvedli 7 % minimalno stopnjo davka od dohodkov pravnih 
oseb (DDPO), s čimer bomo omejili davčno osnovo, do katere lahko podjetja uveljavljajo 
davčne olajšave in prenesene izgube. Iz tega naslova pričakujemo pozitivne učinke v višini 47 
milijonov evrov. Zvišanja nominalne stopnje DDPO v letu 2020 predlogi sprememb ne 
predvidevajo. 
 
Poleg tega bomo zvišali stopnjo davkov za dohodke iz kapitala, za izvedene finančne 
instrumente in za dohodke iz oddajanja premoženja v najem, in sicer s 25 % na 27,5 %. V 
primeru obdavčitve dobičkov iz kapitala in izvedenih finančnih instrumentov velja omeniti še, da 
se bo zniževanje stopnje glede na dobo imetništva spremenilo, in sicer v primeru dobe 
lastništva od pet do deset let se bo stopnja znižala na 20 %, v obdobju od deset do 15 let na 15 
%, v naslednjih petih letih na 10 %, po 20 letih pa se tako kot doslej ohranja stopnja 0. V 
primeru davka za dohodke iz oddajanja premoženja v najem pa se zvišuje odstotek normiranih 
stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja 
v najem, in sicer z 10 % na 15 %. Iz tega naslova načrtujemo pozitivne učinke v višini 17 
milijonov evrov.  
 
Za kritje izpada iz naslova razbremenitve dela bodo pomembni tudi mehki ukrepi Finančne 
uprave RS v smeri povečanja prostovoljnega plačevanja davkov in izboljšanja učinkovitosti 
nadzornih organov. Ti se bodo odrazili predvsem na izboljšanju izborov zavezancev za nadzor, 
izboljšanju učinkovitosti na področju nadzora obračunov (prek vedno večje uporabe podatkov iz 
avtomatične mednarodne izmenjave informacij) kot tudi v zagotavljanju boljših storitev za 
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zavezance ter poenostavljanju upravnih postopkov (prek širitve plačilnih metod in uvajanja 
mobilnih aplikacij).  
 
Z novelo Zakona o dohodnini znižujemo tudi višino bonitete za zasebno uporabo službenih vozil 
na električni pogon, kar bo imelo pomembne učinke na promocijo vozil na električni pogon. 
Uporabniki službenih vozil so tisti, ki prevozijo nadpovprečno število kilometrov, zato je 
zmanjševanje emisij pri takih uporabnikih še posebej pomembno. Pomembno je tudi, da so 
vozila na električni pogon tudi energetsko varčnejša od vozil na fosilna goriva. Boniteto 
znižujemo za 1,2 odstotne točke, in sicer z 1,5 % na 0,3 % nabavne vrednosti vozila mesečno. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada potrdila spremembe pokojninske zakonodaje 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po 
rednem postopku. 
 
Predlog zakonodajnih sprememb, ki je v celoti usklajen s socialnimi partnerji in potrjen v okviru 
Ekonomsko socialnega sveta, zasleduje dva osnovna cilja, in sicer podaljševanje delovne 
aktivnosti in zagotavljanje primernega dohodka za varno starost ter posledično izboljšanje 
socialnega položaja vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Posebna pozornost je posvečena zvišanju socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru 
pokojninskega sistema. 
 
Poglavitne spremembe zakonodaje v okviru obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zajemajo: 

- zvišanje odmernega odstotka in s tem izboljšanje socialne varnosti prejemnikov najnižje 
starostne, invalidske in družinske pokojnine ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 

- spodbude za ostajanje v zavarovanju ter 
- zagotavljanje sočasnega prejemanja večjega dela pokojnine in opravljanja dela 

upokojencev.  
 
Predlog zakonodajnih sprememb tako zasleduje izboljšanje socialnega položaja vseh 
upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, z več ukrepi pa 
obravnava tudi izboljšanje socialnega položaja upravičencev do pravic iz invalidskega 
zavarovanja. Spremembe vključujejo zvišanje odmernega odstotka tako za moške in ženske na 
63,5 %, s tem pa tudi višjo socialno varnost za prejemnike najnižjih pokojnin, starostnih, 
invalidskih, vdovskih in družinskih pokojnin. Zvišanje odmernega odstotka bo pozitivno vplivalo 
tudi na višjo odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja, saj so ta po ZPIZ-1 in ZPIZ-2 
dokaj nizka.  
 
V zvezi z dvigom odmernega odstotka je bil usklajen predlog odmerne lestvice z izhodiščnim 
odstotkom 29,5% za oba spola, dodatnimi 1,36% za vsako nadaljnje leto in 63,5% za 40 let 
pokojninske dobe za oba spola. Sprejet je bil tudi predlog za uvedbo dodatnega odmernega 
odstotka za vsakega rojenega ali posvojenega otroka v višini 1,36% na otroka in za največ tri 
otroke, in sicer z možnostjo izbire te pravice v odnosu do pravice znižanja starosti zaradi otrok 
(opcija ali/ali). Sprejet je bil tudi predlog šestletnega prehodnega obdobja za dvig odmernega 
odstotka za moške.  
 
V zvezi z ureditvijo t.i. »dvojnega statusa« je bil dosežen kompromisni dogovor glede rešitve, ki 
jo je predlagalo MDDSZ in ki nadgrajuje obstoječi sistem izplačevanja 20% pokojnine. Predlog 
predvideva, da posameznik v prvih treh letih po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev pod 
pogojem vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas pridobi 
še 40% starostne pokojnine, po treh letih pa se ta del zniža na 20 %. Z namenom spodbujanja 
podaljševanja delne aktivnosti posameznikov vsaj za 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko, se 
spreminja tudi določitev višine delne pokojnine. Za te posameznike se delna pokojnina odmeri v 
odstotku, ki ustreza skrajšanju polnega delovnega časa in se nato poviša še za sorazmerni del 
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zneska, ki bi se lahko izplačeval posamezniku, ki izpolnjuje pogoje za starostno upokojitev in je 
še nadalje vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.  
 
Obenem posodobitev zakona vključuje tudi nujne spremembe na področju izvajanja poklicnega 
zavarovanja, v slovenski pravni red pa se prenašajo tudi določbe Direktive (EU) 2016/2341 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o dejavnostih in nadzoru institucij za 
poklicno pokojninsko zavarovanje.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada potrdila spremembe Zakona o urejanju trga dela 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
trga dela in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku. 
 
Predlog sprememb zakona predvideva zvišanje minimalnega zneska denarnega nadomestila za 
brezposelnost, in sicer iz 350 EUR bruto na 530,19 EUR bruto. S tem izenačujemo višino 
nadomestila z osnovnim zneskom minimalnega dohodka, ki danes znaša 402 EUR neto.  
 
Za aktivacijo starejših brezposelnih oseb se za te osebe spreminjajo pogoji pri določitvi trajanja 
denarnega nadomestila. Tako se prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 19 mesecev 
predvideva za zavarovance, starejše od 53 let, ob sočasnem izpolnjevanju pogoja zavarovalne 
dobe več kot 25 let. Prejemanje denarnega nadomestila v trajanju 25 mesecev pa se predlaga 
za zavarovance, starejše od 58 let in z zavarovalno dobo več kot 28 let. 
 
Popravljajo se tudi pravila sankcioniranja kršitev. Po novem namreč brezposelnih oseb, ki bodo 
npr. ali odklonile vključitev v program aktivne politike zaposlovanja ali odklonile primerno ali 
ustrezno zaposlitev, zavod ne bo več vodil v evidenci brezposelnih oseb.  
 
Novost se predvideva tudi za državljane tretjih držav, saj se zanje za vodenje oziroma vpis v 
evidenco brezposelnih oseb uvaja dodaten pogoj, to je znanje slovenskega jezika na ravni A1. 
Za državljane EU, EGP in Švicarske konfederacije pa se predlaga, da se vključitev teh oseb v 
tečaj in izpit iz znanja slovenskega jezika na ravni A1 določi kot način aktivnega iskanja 
zaposlitve. Ob tem poudarjamo, da predlog zakona upravičencem v nobenem primeru ne 
odreka pravice do denarnega nadomestila. Predlog zakona tujcu, ki bo pred nastankom 
brezposelnosti izpolnil pogoje za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, zagotavlja 
uveljavitev in koriščenje omenjene pravice v celoti.  
 
Predvidene so tudi spremembe pri omejitvah začasnega ali občasnega dela upokojencev, 
upokojencu se omogoča delo do 90 ur, tri mesece v koledarskem letu ob tem, da ostaja letno 
število ur nespremenjeno, torej 720 ur, predlagana je ukinitev soglasja s strani ministrstva za 
delodajalce, ki imajo več kot 1.250 zaposlenih delavcev, določajo pa se tudi nove omejitve 
opravljenega števila ur začasnega ali občasnega dela upokojencev pri delodajalcih, ki 
zaposlujejo več kot 100 delavcev.  
 
V sklopu predlogov sprememb se zagotavlja  tudi večja možnost vključevanja v ukrepe APZ 
tistim brezposelnim osebam, ki so bile pred nastopom materinskega, očetovskega ali 
starševskega dopusta prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Vlada sprejela predlog dopolnitve besedila Zakona o letalstvu 
 
Z dopolnitvami Zakona o letalstvu se v pravnem redu Republike Slovenije omogoči vzpostavitev 
mednarodnega rednega zračnega prevoza kot obvezna gospodarska javna služba, skladno z 
določbami Uredbe o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti ter v skladu s 
Smernicami za razlago Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta – Pravila o lastništvu in 
nadzoru letalskih prevoznikov EU. To pomeni, da se mednarodni redni zračni prevoz opravlja 
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pod tržnimi pogoji, vzpostavitev gospodarske javne službe za opravljanje posameznih prog pa 
bi bila mogoča zgolj izjemoma, če se izkaže, da trg ne deluje, Slovenija pa bi ostala brez 
pomembnih letalskih povezav.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada soglaša z dodatnimi sredstvi za izvedbo pripravništev in specializacij 
 
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravniški službi in ga predloži Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.  
 
Med izvajanjem Zakona o zdravniški službi je bilo ugotovljeno, da je za leto 2020 višina 
sredstev za financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij 
zdravnikov iz proračuna omejena na 80 milijonov evrov, ocenjena višina sredstev pa je 91,7 
milijona evrov.  
 
Novela zakona tako ureja kritje razlike do celotne vrednosti financiranja teh vsebin iz sredstev 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Zakon se novelira s podaljšanjem obdobja za 
zagotavljanje razlike do celotne vrednosti financiranja pripravništva zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz sredstev ZZZS do 31. 12. 2020. 
 
Zaradi razbremenitve sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja novela ureja, da se za 
leto 2019 iz proračuna nameni 70 milijonov evrov, tj. 10 milijonov evrov več kot določa veljavni 
zakon, kar pomeni več sredstev za izvajanje zdravstvenih programov in skrajševanje čakalni 
dob. 
 
Če novela zakona ne bi bila sprejeta, v letu 2020 ne bi bilo zagotovljenih zadostnih finančnih 
sredstev za financiranje navedenih vsebin, kar bi pomenilo omejevanje števila odobrenih 
pripravništev zdravstvenih delavcev in sodelavcev, sekundariatov in specializacij zdravnikov. To 
bi, ob že zdajšnjem pomanjkanju zdravnikov in tudi nekaterih drugih zdravstvenih delavcev in 
sodelavcev, kot so logopedi, fizioterapevti idr., povzročilo težko popravljive posledice za 
slovenski zdravstveni sistem. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Vlada izdala Uredbo o koncesiji za obstoječi žičniški napravi na Kopah 
 
Leta 2004 je bila sprejeta Uredba o koncesiji za graditev štiri-sedežnice Kaštivnik na Kopah in 
podpisana koncesijska pogodba. Leta 2007 je bila isti pravni podlagi izdana Uredba o koncesiji 
za graditev sedežnice Pungart na Kopah in podpisana nova koncesijska pogodba. Koncesijski 
pogodbi sta bili sklenjeni na podlagi izdanih vladnih odločb o podelitvi koncesij GTC Kope, 
d. o. o., za 40 let.  
 
S stečajem koncesionarja GTC Kope, d. o. o., so prenehale vse koncesijske pogodbe. 
Koncesije se podelijo glede na starost žičniških naprav. V osnutku uredbe je navedeno, da se 
za sedežnico Kaštivnik, ki je stara 13 let, podeli koncesija za 33,5 leta, za sedežnico Pungart, ki 
je stara 8 let, pa se podeli koncesija za 36 let.  
 
Koncesiji za žičniški napravi na Kopah se bosta podelili neposredno lastniku žičniških naprav, 
podjetju Vabo, d. o. o. Drugi odstavek 28. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb 
namreč določa, da se brez objave javnega razpisa podeli koncesija za graditev žičniške 
naprave, ki je prometno povezana z obstoječo žičniško napravo, ali če bodo uporabniki žičniške 
naprave uporabljali smučišče oziroma druge rekreacijske površine oziroma objekte, ki jih je 
uredil koncesionar. Ker na smučišču Kope trenutno ni obstoječe žičniške naprave z veljavno 
koncesijo, je novi lastnik žičniških naprav predložil prodajno pogodbo, sklenjeno med GTC 
Kope, d. o. o., – v stečaju (prodajalec) in Vabo, d. o. o. (kupec), z dne 5. 7. 2019. 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
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Vlada je sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 
in  Uredbo o spremembah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju  
 
Z Uredbo o spremembah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju prenašamo določila o 
določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa. Skupne metode ocenjevanja hrupa se uporabljajo 
za izdelavo strateških kart hrupa, ki so podlaga za pripravo operativnega programa varstva pred 
hrupom. Metode ocenjevanja hrupa, določene v prilogi direktive, se morajo za izdelavo 
strateških kart hrupa uporabljati od 31. decembra 2018 dalje. Strateške karte hrupa, izdelane z 
modelnim izračunom in uporabo skupnih metod ocenjevanja hrupa, bo treba prvič izdelati do 
avgusta 2022 s prometnimi podatki za leto 2021. S skupnimi metodami ocenjevanja hrupa bo v 
Evropski uniji ocenjevanje emisij hrupa za ceste, železniške proge, letališča, industrijske vire 
hrupa in s hrupom obremenjenih prebivalcev usklajeno. 
 
V veljavni ureditvi so metode ocenjevanja vrednosti kazalcev hrupa določene v dveh uredbah, 
in sicer v Uredbi o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in v Uredbi o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju. S to uredbo bodo metode ocenjevanja hrupa normirane le v tej uredbi.   
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada o spremembi Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač 
v javnem sektorju 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih 
za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Zakon o spremembah Zakona o minimalni plači določa, da se dodatki, določeni z zakoni in 
drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za 
poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v 
minimalno plačo.  
 
V skladu z omenjenim zakonom se začne minimalna plača obračunavati za plačilo dela, 
opravljenega od 1. januarja 2020 dalje.  
 
Glede na navedeno se v uredbi spreminja pomen nekaterih izrazov, količnikov, dopolnjujejo in 
spreminjajo pa se tudi šifre izplačil za dežurno delo. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v 
tujini 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Spremembe in dopolnitve uredbe obsegajo med drugimi tudi naslednje vsebine: 

- dopolnjen je del, ki govori o tem, da se zaposlenemu v času priprav in usposabljanj za 
delo v tujini določi plača, kot jo prejema za delo v Sloveniji. Zaposleni, napoten na delo 
v tujino, prejme plačo za delo v Sloveniji v primeru, ko mu je bilo koriščenje 
sorazmernega dela letnega dopusta zaradi potreb delodajalca zavrnjeno, ko je še 
opravljal delo v Sloveniji; 

- dopolnjen je tudi del, ki določa plačo zaposlenemu, ki je napoten na delo v tujino, 
vendar se pred dejanskim nastopom z delom v tujini ustrezno usposablja. Za čas 
usposabljanja se zaposlenemu opredeli plača za delo v Sloveniji; 

- spremenjen je del, ki določa, da tudi učiteljem dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, 
učiteljem slovenščine in lektorjem na tujih univerzah pripada dodatek za nevarnost; 

- v obstoječi uredbi se povračilo stroškov socialnih zavarovanj partnerja določi od 
osnove, kakršno je imel ob odhodu v tujino. Če je bil partner pred odhodom odsoten in 
je prejemal npr. nadomestilo zaradi bolezni, ali je bil zaposlen za krajši delovni čas 



 

 6 

zaradi starševskega dopusta, je upravičen do nižjega povračila socialnih zavarovanj 
ves čas napotitve. S spremembo se upošteva osnova zadnjega polnega meseca, ki ni 
vključeval nadomestil (zadnja polna plača); 

- po novem tudi učiteljem in lektorjem pripada dnevnica. Doslej so bili izvzeti. Poleg tega 
se vsem zaposlenim na delu v tujini dnevnica obračuna v enaki višini, kot to velja za 
zaposlene v Republiki Sloveniji za službeno pot v tujino;  

- spremenjen je del, ki določa, da se učiteljem in lektorjem na delu v tujini povrnejo 
stroški učenja tujega jezika; 

- katalog funkcij, delovnih mest in nazivov za delo v tujin se dopolni z dvemi novimi 
delovnimi mesti: mladi raziskovalec in korespondent ataše.  

 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada sprejela Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za 
kulturni spomenik državnega pomena 
 
Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni 
spomenik državnega pomena in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
31. julija 2019 je dal upravljavec spomenika pobudo za manjšo spremembo varstvenega 
režima, ki bi omogočila lažji dostop za raziskovanje, intervencije in zagotavljanje organizirane 
dostopnosti spomenika. Strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine so preverili pobudo 
Arboretuma in ugotovili, da je manjši popravek odloka nujen, in da sprememba v ničemer ne 
vpliva na spomeniške lastnosti spomenika državnega pomena, vendar zgolj olajša upravljanje 
spomenika in dostop do posameznih delov ter omogoča lažje varovanje območja ter s tem tudi 
boljšo javno dostopnost spomenika.   
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
 
 
Vlada  sprejela posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah 
 
Vlada je na seji sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, s katerim 
se nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, sprejet s sklepom 
vlade 15. 4. 2004.  
 
S sklepom je vlada naložila ministrstvom in vladnim službam, ki so izvajalci nalog določenih v 
državnem načrtu, da v roku šestih mesecev po sprejetju načrta, izdelajo oziroma uskladijo 
priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti in jih dostavijo Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
 
Prav tako je s sklepom določeno, da nosilci načrtovanja izdelajo oziroma uskladijo svoje načrte 
oziroma dele načrtov zaščite in reševanja ob poplavah z Državnim načrtom zaščite in reševanja 
ob poplavah v dvanajstih mesecih po sprejetju državnega načrta.  
 
Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 4.0, je izdelan kot izvedbeni dokument 
vlade v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja in je nadgradnja 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, verzija 3.0, ki ga je vlada sprejela leta 
2004. Verzija 4.0 je dopolnjena in posodobljena, v njej pa so upoštevani tudi zaključki iz 
dejanskih poplav leta 2012, 2014 in 2017. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Vlada o koncesiji za trajno prirejanje klasične igre na srečo 

 
Vlada je danes izdala odločbo, s katero se družbi Športna loterija in igre na srečo dodeli 
koncesija za trajno prirejanje klasične igre na srečo Druge stave. 
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O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje posebnih iger na srečo skladno z Zakonom o igrah na 
srečo odloča vlada po prostem preudarku, pri čemer med drugim upošteva zasičenost ponudbe 
iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti, obseg prirejanja iger na srečo z vidika 
dopolnjevanja turistične ponudbe ter dejavnost, dosedanje ravnanje in finančno boniteto pravne 
osebe oziroma z njo povezanih oseb. 
 
Prireditelj je k vlogi za dodelitev koncesije za igro Druge stave predložil vsa dokazila, ki so 
pomembna za odločitev o dodelitvi koncesije.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Zavrženje vloge za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor  
 
Vlada je izdala sklep s katerim je zavrgla  A-COSMOS trgovina in proizvodnja, d.d. za 
razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor z dne 21. 6. 2019 po nadzorstveni pravici. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo z dne 21. 6. 2019 spremenilo pravnomočno 
gradbeno dovoljenje z dne 18. 5. 2015 (s spremembami), ki ga je Upravna enota Ljubljana 
izdala investitorju Nepra d.o.o. za gradnjo trgovskega centra v Šiški v Ljubljani. Po 
pravnomočnosti navedene odločbe je A-COSMOS trgovina in proizvodnja, d.d. vložil vlogo, s 
katero predlaga razveljavitev navedene odločbe ministrstva po nadzorstveni pravici. Vlogi ni bilo 
predloženo ustrezno pooblastilo za vlaganje izrednih pravnih sredstev. Vloga tudi na poziv 
pooblaščencu ni bila dopolnjena z ustreznim pooblastilom, zato je vloga zavržena.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Kodeks o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih 
 
Vlada je sprejela sklep, da s Turistično gostinsko zbornico Slovenije sklene dogovor v obliki 
Kodeksa o zmanjšanju uporabe plastičnega pribora v gostinskih dejavnostih. Za podpis 
kodeksa je pooblastila Simona Zajca, ministra za okolje in prostor. 
 
Ta kodeks je prostovoljen. K temu kodeksu lahko pristopijo vsi gostinci, ki v okviru opravljanja 
gostinskih dejavnosti ponujajo plastični pribor v svojih gostinskih obratih pri strežbi jedi in pijač 
svojim gostom. Gostinci, ki bodo pristopili k temu kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da v 
svojih gostinskih obratih od 1. januarja 2020 dalje gostom ne bodo ponujali naslednjih plastičnih 
izdelkov, in sicer plastičnih slamic, plastičnih krožnikov, plastičnih lončkov in plastičnega 
jedilnega pribora.  
 
Seznam tistih, ki bodo pristopili k temu kodeksu bo Turistično gostinska zbornica Slovenije 
objavila na svoji spletni strani.  
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada o informaciji o pripravi in izvedbi OECD pregleda digitalne uprave v Republiki 
Sloveniji   
 
Vlada se je seznanila z informacijo o pripravi in izvedbi OECD pregleda digitalne uprave v 
Republiki Sloveniji.  
 
OECD bo za Slovenijo pripravil pregled digitalne uprave (Digital Government Review), s 
poudarkom na upravljanju, digitalnih veščinah, sodelovanju uporabnikov in upravljanju 
podatkov.  
 
Postopek analize se bo pričel v oktobru 2019, sestavljen bo iz različnih faz in bo končan do 
novembra 2020. Predvideno je sodelovanje vseh institucij državne uprave in drugih pomembnih 
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deležnikov pri postopku digitalizacije, vključno s civilno družbo, izobraževalnimi institucijami in 
privatnim sektorjem.  
 
V tednu od 14.10. do 18.10. 2019 bodo strokovnjaki OECD izvedli enotedenski študijski obisk. V 
tem obdobju se bodo opravili večje število sestankov z različnimi deležniki.  
 
Predvidoma po šestih mesecih bomo dobili prvi dokument z glavnimi ugotovitvami, kar bo 
osnova za našo pripravo akcijskega načrta za izboljšave. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada se je seznanila s polletnim poročilom o poteku sanacije v javnih zdravstvenih 
zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 
 
Vlada se je na današnji redni seji seznanila s potekom sanacije v javnih zdravstvenih zavodih, 
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in opravljajo dejavnost na sekundarni in terciarni ravni 
ter so na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazovali presežek odhodkov nad prihodki. 
Poročilo se nanaša na obdobje od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.  
 
Ključni cilj sanacije bolnišnic je ekonomsko vzdržno in samostojno delovanje javnega 
zdravstvenega zavoda ob sočasni zadostni kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave. 
Sanacija bolnišnic ima tudi svoje omejitve, ki izhajajo predvsem iz dejstva, da je za dolgoročno 
sanacijo bolnišnic poleg ukrepov v pristojnosti bolnišnice potrebna izvedba tudi sistemskih 
ukrepov.  
 
Na podlagi Posebnega vladnega projekta za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov je Vlada 1. 12. 2017 uvedla sanacijo v 15 javnih zdravstvenih zavodih. Za 
leto 2019 je Posebni vladni projekt predvidel izplačila za izvajanje sanacije v skupni višini 
534.189 eurov. V prvem polletju je Ministrstvo za zdravje iz proračunskih sredstev namenilo 
skupaj 79.510,13 eurov.  
 
V obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 so potekale naslednje aktivnosti:  

− Bolnišnice v sanaciji so v skladu z izhodišči sanacijskega odbora in Ministrstva za zdravje 
do 8. 4. 2019 poleg finančnih načrtov za leto 2019 pripravile tudi novelacije sanacijskih 
programov. Novelacijo sanacijskega programa je pripravilo 12 od skupaj 15. bolnišnic v 
sanaciji. Novelacije niso pripravile tri bolnišnice v sanaciji: Splošna bolnišnica Jesenice in 
Onkološki inštitut Ljubljana zaradi predvidenega izstopa iz sanacije v letu 2019; Splošna 
bolnišnica Izola pa je le uskladila projekcijo poslovanja in ni novelirala načrta sanacijskih 
ukrepov). 

− Sanacijski odbor je omenjene novelacije sanacijskih programov obravnaval in ministru za 
zdravje podal predloge za njihovo potrditev. Minister je do 30. 8. 2019 izdal sklep o potrditvi 
novelacije sanacijskih programov za deset bolnišnic, medtem ko je Splošna bolnišnica Izola 
sanacijski program dopolnila le v delu finančne projekcije poslovanja za obdobje 2018–
2021. Do konca avgusta sta ostali nepotrjeni še dve novelaciji, ki sta v postopku 
operativnega usklajevanja (Splošna bolnišnice dr. Franca Derganca Nova Gorica in 
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj).  

 
Iz potrjenih sanacijskih programov in novelacij izhaja, da naj bi se sanacija zaključila 
predvidoma v letu: 
- 2019: Splošna bolnišnica Jesenice (realizirano 11. 7. 2019), Onkološki inštitut Ljubljana, 
- 2020: Univerzitetni klinični center Maribor in Bolnišnica Topolšica, 
- 2021: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Splošna bolnišnica Celje, Splošna bolnišnica 

Novo mesto, Splošna bolnišnica Izola, Splošna bolnišnica Murska Sobota, Splošna 
bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Splošna bolnišnica dr. 
Franca Derganca Nova Gorica, Splošna bolnišnica Trbovlje, Splošna bolnišnica Brežice in 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

− V novelacijah sanacijskih programov so za leto 2019 predvideni skupni finančni učinki 
izvajanja ukrepov v višini 43,48 milijona eurov, kar je dvakrat toliko, kot je bilo predvideno v 
prvotnih sanacijskih programih iz leta 2018. Doseženi ocenjeni finančni učinek pri izvajanju 
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ukrepov v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 znaša 13,91 milijona eurov, kar predstavlja 
31,98 % za leto 2019 predvidenega finančnega učinka. 

− Pri poslovanju so bolnišnice v sanaciji v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 skupaj 
dosegle primanjkljaj v višini 6,33 milijona eurov. S tekočim presežkom je poslovalo osem od 
15 bolnišnic v sanaciji. Doseženi primanjkljaj v letošnjem letu je nižji od lanskoletnega (v 
obdobju od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018), ki je znašal 21,62 milijona eurov.  

− Neplačane zapadle obveznosti bolnišnic v sanaciji so na dan 30. 6. 2019 znašale 57 
milijonov eurov in so bile 10,13 % višje kot konec leta 2018. Zapadle obveznosti izkazuje 
devet bolnišnic v sanaciji. Na rast zapadlih obveznosti vpliva neurejeno financiranje ter 
pomanjkanje sredstev za investicije. V juniju 2019 sta dve bolnišnici v sanaciji (Bolnišnica 
Topolšica in Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj) prejeli od Ministrstva za 
zdravje dodatna likvidna sredstva. 

 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Vlada seznanjena s poročilom o rednem nadzoru nad DUTB 
 
Vlada se je danes seznanila s poročilom glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje 
terjatev bank (DUTB) ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2019.  
 
Ministrstvo za finance skladno z Zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank izvaja 
nadzor nad poslovanjem DUTB in o tem vsake tri mesece obvesti vlado in DZ. 
 
Ministrstvo za finance meni, da DUTB v poročanem obdobju dosega ključne cilje in uresničuje 
strateške usmeritve. V drugem četrtletju letošnjega leta je ustvarila 60,7 milijona evrov prilivov iz 
upravljanja premoženja, kar predstavlja 2,9 % celotne prenosne vrednosti portfelja. Stroški 
poslovanja so bili v obravnavanem obdobju za 30 % nižji kot v enakem obdobju lani.  
 
Z odstopom Juana Barbe Silvele z mesta neizvršnega direktorja upravnega odbora DUTB je le 
ta deloval v nepopolni sestavi. Po pridobitvi stališča posebne strokovne komisije glede 
kandidata Ministrstva za finance za neizvršnega direktorja je vlada kot skupščina DUTB z mesta 
neizvršnega direktorja DUTB odpoklicala Juana Barbo Silvela in imenovala novega neizvršnega 
direktorja Aleksandra Lozeja. 
 
Imenovana sta bila dva izvršna direktorja, Matej Pirc pa bil imenovan za glavnega izvršnega 
direktorja. Upravni odbor DUTB tako deluje v polni sestavi.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID banki 

 
Vlada je danes sprejela poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID banki, za leto 2018.  
 
SID banka je v danih makro-finančnih razmerah povečala svojo aktivnost na segmentih, kjer so 
tržne vrzeli še vedno najbolj izrazite ali pa nastajajo nove. S kreditnimi produkti je bilo leta 2018 
neposredno in posredno prek bank financiranih več kot 400 končnih uporabnikov, predvsem 
malih in srednjih podjetij, v skupni vrednosti 464 milijonov evrov. Posredno financiranje, kjer SID 
banka svoja razvojna sredstva posreduje do gospodarstva prek poslovnih bank, se je v 2018 
zvišalo za 10 % na 0,74 milijarde evrov. Ker so banke visoko likvidne in se soočajo z zelo nizko 
rastjo kreditiranja, je tudi posredovanje sredstev SID banke prek komercialnih bank oteženo. 
Tako je lahko SID banka v zadnjih letih ohranjala relativno visok portfelj neposrednega 
kreditiranja, z zvišanjem za 18,2 % v letu 2018 na 707 milijonov evrov. 
 
Ob povečanju financiranja je SID banka zaradi ugodnih gospodarskih razmer nadaljevala z 
zniževanjem likvidnih sredstev, kar se kaže v zmernem upadu bilančne vsote za dobrih 5 % na 
2,319 milijarde evrov. Delež SID banke glede na bilančno vsoto v bančnem sistemu je tako v 
lanskem letu znašal 6 %, kar sovpada z umikom njene proticklične aktivnosti. SID banka je 
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namreč zaradi izvajanja aktivnosti za ublažitev krize v letu 2013 dosegla kar 9,4 % delež v 
bančnem sistemu. 
 
Finančni rezultat poslovanja SID banke je bil kljub oteženim prihodkovnim tveganjem zelo 
ugoden, saj je čisti dobiček znašal visokih 14,3 milijona evrov. Ob izredno nizkih obrestnih 
merah so bile čiste obresti banke višje za 13 % in so znašale 23 milijonov evrov. SID banka 
sicer deluje kot razvojna banka, torej s ciljem lastne dolgoročne finančne vzdržnosti in 
doseganja učinkov v skladu s poslanstvom, ne pa na osnovi maksimalne dobičkonosnosti. Zato 
so tako visoki dobički prehodne narave, povezani z enkratnimi dogodki. SID banka s presežki iz 
poslovanja oplaja kapital banke, ki se je tako povečal za 3 % na 422 milijonov evrov, z 
namenom organske rasti in akumulacije razvojnih sredstev za svojo dejavnost. SID banka je v 
2018 dosegla visoko kapitalsko ustreznost, 36,8 %, visoke količnike likvidnosti in likvidnostnega 
kritja in količnik neto stabilnih virov, ki so vsi bistveno nad regulatornimi zahtevami. Agencija 
Standard & Poor's je SID banki junija 2018 spremenila prihodnje obete bonitetne ocene s 
stabilnih na pozitivne, ob visoki bonitetni oceni A+. 

 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela letno poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo 
avtocest 
 
Vlada je od Ministrstva za infrastrukturo prejela poročilo za leto 2018. Gradbena dela so se v 
letu 2018 izvajala na odseku Draženci–Gruškovje za izvedbo 2. etape, katera je bila 30. 11. 
2018 zaključena in predana v promet. Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja 
avtocest in hitrih cest v prostor so se v letu 2018 izvajale aktivnosti prostorskega umeščanja na 
9 odsekih oz. investicijah. Največ aktivnosti je bilo na odsekih: Slovenj Gradec-Dravograd, 
Otiški vrh-Holmec, Šentrupert-Velenje, Postojna/Divača-Jelšane, Koper-Dragonja ter za 
razširitev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih avtocest. Na področju projektiranja so 
se v letu 2018 izvajale aktivnosti za sledeče investicije: Jagodje – Lucija, Markovci – Gorišnica, 
Koseze – Kozarje (razširitev v 6-pasovnico), avtocestni priključek Dragomer, dograditev 
avtocestnega predora Karavanke, Velenje – Slovenj Gradec, Šentrupert – Velenje, 3. razvojna 
os jug od priključka na AC A2 pri Novem mestu do priključka Maline, priključek Slavček ter 
rekonstrukcija priključkov Leskoškova in Letališka na AC obroču Ljubljane. 
 
Hkrati z obnovo vozišč avtocest in priključkov so na teh odsekih potekale tudi obnove 
avtocestnih objektov, v letu 2018 je bilo delno obnovljenih 21 premostitvenih objektov in 4 
viadukti. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija viadukta Ravbarkomanda. Delno so bili sanirani 
viadukti Podmežakla 1D in 2D ter viadukt Lijak. Izvedena je bila sanacija manjših brežin, 
sanacija prednapetih geotehničnih sider in zaščitnih pokrovov sidrnih glav po omrežju ter 
ureditev odvodnje pod viadukti Reber, Ponikve, Goli vrh in na območju predora Leščevje. Na 
projektu vzpostavitve elektronskega sistema cestninjenja je bil 28. 3. 2018 elektronski cestninski 
sistem v prostem prometnem toku za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3500 kg (sistem 
DarsGo) z manjšimi pomanjkljivostmi prevzet. Sistem DarsGo je bil skladno s planom uspešno 
uveden v uporabo s 1.4.2018.  
 
Financiranje investicij v imenu in za račun DARS d. d. se je v letu 2018 zagotavljalo iz lastnih 
virov (cestnina), evropskih sredstev in zadolževanja. V letu 2018 družba DARS d. d. za 
financiranje gradnje in obnov avtocest ter hitrih cest iz proračuna RS ni prejela nobenih 
namenskih sredstev. Skupna vrednost prejetih sredstev evropske kohezijske politike in drugih 
evropskih sredstev za financiranje investicij v letu 2018 je znašala 3.571.499 EUR in sicer: 
3.036.159 EUR iz drugih Evropskih sredstev in 535.341 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada.  
 
Poleg navedenega je družba DARS d. d. v letu 2018 naknadno prejela 5.289.570 EUR sredstev 
evropske kohezijske politike in drugih evropskih sredstev, in sicer za investicije, ki so bile 
realizirane v letu 2017. 
 
Sredstva za naloge, povezane s pripravo prostorske dokumentacije in umeščanjem avtocest v 
prostor ter pridobivanjem nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest, se zagotavljajo v 
proračunu RS. 
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Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije 
 
Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin 
Evropske komisije št. SG-Greffe(2019)D/8953 z dne 7. 6. 2019 zaradi neizpolnjevanja 
obveznosti določenih členov Direktive o storitvah na notranjem trgu, Direktive o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij ter Uredbe o upravnem sodelovanju informacijskega sistema za notranji 
trg.  
 
Evropska komisija je Slovenijo opozorila na številne pomanjkljivosti pri delovanju enotne 
kontaktne točke (EKT), ki jo je bilo treba vzpostaviti v skladu z omenjenima direktivama. Uradni 
opomin se nanaša na pomanjkanje razpoložljivosti informacij in spletnih podatkov na podlagi 
direktive o storitvah in direktive o poklicnih kvalifikacijah.  
 
Resorna ministrstva (MGRT, MDDSZ, MJU) so skupaj pripravila sistemske rešitve za odpravo 
očitkov v obliki Akcijskega načrta, v katerem so določeni pristojni organi za odpravo 
pomanjkljivosti za posamezna področja, določeni so ukrepi ter časovnica za njihovo izvedbo, s 
ciljem, da se ugotovljene pomanjkljivosti pri delovanju EKT v Sloveniji čim prej odpravijo.  
 
Glede na obseg nalog, ki jih je treba opraviti za odpravo pomanjkljivosti delovanja EKT v 
Sloveniji, glede na dejstvo, da to zahteva sodelovanje in usklajevanje vseh pristojnih ministrstev 
in njihovih pooblaščenih organov, Akcijski načrt še ni potrjen s strani Vlade RS, ampak bo 
potrjen predvidoma v mesecu novembru 2019. Ko bo načrt potrjen in sprejet, bo nemudoma 
posredovan na Evropsko komisijo, hkrati pa bo Komisija redno obveščena o napredku pri 
realizaciji aktivnosti.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov  
 
Vlada je sprejela stališče o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o 
poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije. 
 
S sporazumom so bile poenostavljene zahteve po dokumentih, ki jih je treba predložiti glede 
na namen potovanja za naslednje kategorije prosilcev: bližnji sorodniki, poslovneži, člani 
uradnih delegacij, učenci, dijaki, študenti in podiplomski študenti, udeleženci znanstvenih, 
kulturnih in športnih prireditev, novinarji, osebe, ki se udeležujejo vojaških in civilnih pogrebov 
(vključno s sorodniki), predstavniki civilne družbe, osebe, ki službeno sodelujejo na 
mednarodnih razstavah, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih dogodkih, 
vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza tovora in potnikov, udeleženci uradnih 
programov izmenjav med pobratenimi mesti, osebe, ki potujejo iz zdravstvenih razlogov, 
osebe, ki sodelujejo na mednarodnih športnih dogodkih, osebje na vlakih, v hladilnih vagonih 
in lokomotivah ter udeleženci v uradnih programih čezmejnega sodelovanja EU. Za omenjene 
kategorije oseb praviloma ni potrebna nobena druga utemeljitev, vabilo ali potrditev, ki jo 
določa zakonodaja držav članic ali Republike Belorusije. 
 
Poenostavljena so bila tudi merila za izdajanje vizumov za večkratni vstop za določene 
kategorije oseb, kot so na primer člani nacionalnih in regionalnih vlad in sodišč, člane uradnih 
delegacij, udeležence znanstvenih, kulturnih, uradnih izmenjav in čezmejnih programov, itd. 
 
Odločitve o izdaji vizuma ali zavrnitvi izdaje bo treba sprejeti v 10 koledarskih dneh, oziroma 
izjemoma v 30 dneh. Vizumska taksa za državljane EU in Belorusije bo znašala 35 EUR. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
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Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov  
 
Vlada je sprejela stališče o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o 
poenostavitvi izdajanja vizumov v imenu Evropske unije. 
 
S sporazumom so bile poenostavljene zahteve po dokumentih, ki jih je treba predložiti glede 
na namen potovanja za naslednje kategorije prosilcev: bližnji sorodniki, poslovneži, člani 
uradnih delegacij, učenci, dijaki, študenti in podiplomski študenti, udeleženci znanstvenih, 
kulturnih in športnih prireditev, novinarji, osebe, ki se udeležujejo vojaških in civilnih pogrebov 
(vključno s sorodniki), predstavniki civilne družbe, osebe, ki službeno sodelujejo na 
mednarodnih razstavah, konferencah, simpozijih, seminarjih ali drugih podobnih dogodkih, 
vozniki, ki opravljajo storitve mednarodnega prevoza tovora in potnikov, udeleženci uradnih 
programov izmenjav med pobratenimi mesti, osebe, ki potujejo iz zdravstvenih razlogov, 
osebe, ki sodelujejo na mednarodnih športnih dogodkih, osebje na vlakih, v hladilnih vagonih 
in lokomotivah ter udeleženci v uradnih programih čezmejnega sodelovanja EU. Za omenjene 
kategorije oseb praviloma ni potrebna nobena druga utemeljitev, vabilo ali potrditev, ki jo 
določa zakonodaja držav članic ali Republike Belorusije. 
 
Poenostavljena so bila tudi merila za izdajanje vizumov za večkratni vstop za določene 
kategorije oseb, kot so na primer člani nacionalnih in regionalnih vlad in sodišč, člane uradnih 
delegacij, udeležence znanstvenih, kulturnih, uradnih izmenjav in čezmejnih programov, itd. 
 
Odločitve o izdaji vizuma ali zavrnitvi izdaje bo treba sprejeti v 10 koledarskih dneh, oziroma 
izjemoma v 30 dneh. Vizumska taksa za državljane EU in Belorusije bo znašala 35 EUR. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o delovanju Balkanskih 
zdravstvenih namenskih sil 

 
Vlada se je seznanila z Informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o 
delovanju Balkanskih zdravstvenih namenskih sil. 
 
Balkanske zdravstvene namenske sile (BMTF) so bile ustanovljene s Sporazumom med 
Svetom ministrov Republike Albanije, Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike 
Makedonije, Vlado Črne gore, Vlado Republike Srbije in Vlado Republike Slovenije o ustanovitvi 
Balkanskih zdravstvenih namenskih sil (krovni sporazum), ki je kot mednarodna pogodba začel 
veljati 4. 5. 2018. 
 
BMTF ima svoj sedež v Severni Makedoniji, njegov status in status osebja na ozemlju Severne 
Makedonije pa bo urejen s posebnim sporazumom. 
 
Namen memoranduma, ki je zasnovan kot izvedbeni akt krovnega sporazuma, je podrobneje 
opredeliti delovanje, financiranje, kadrovsko popolnitev in infrastrukturo BMTF, kot tudi njegovo 
administrativno in logistično podporo. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
  
Vlada o poslanskem vprašanju poslanca Janija Ivanuše v zvezi s številom »novo« 
zaposlenih na ministrstvih 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuša v zvezi s številom 
»novo« zaposlenih na ministrstvih in ga posreduje Državnemu zboru. 
 
Vlada pojasnjuje, da je bilo število novo zaposlenih po Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) po 
podatkih Centralne kadrovske evidence državne uprave (CKEDU) po ministrstvih in organih v 
sestavi ministrstev 1.239.  
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Ne glede na nove zaposlitve v ministrstvih in organih v sestavi ministrstev je število zaposlenih 
v ministrstvih in organih v sestavi ministrstev po SKN na dan 1.8.2019 27.084, kar je za 148 
manj zaposlenih kot na dan 13.9.2018 in hkrati pod dovoljenim številom zaposlitev za leto 2019 
po SKN (28.090 za ministrstva in organe v sestavi ministrstev). 
 
Nove zaposlitve so bile pretežno realizirane iz naslednjih razlogov: nadomeščanja zaposlenih 
zaradi upokojevanja in odhodov zaposlenih, realizacija dovoljenih zaposlitev v okviru 
kadrovskega načrta posameznega ministrstva skladno s potrebami dela, kar ministrstvom 
zagotavlja izvrševati upravne naloge, ki so jih dolžna izvrševati na podlagi predpisov; aktivacija 
pogodb o zaposlitvi po zaključenemu obdobju mirovanja pravic iz delovnega razmerja; in 
zaposlovanja za določen čas. Pogodbe o zaposlitvi za določen čas se namreč sklepajo za   
delovna mesta, vezana na osebno zaupanje funkcionarja, za opravljanja pripravništva in zaradi  
začasno povečanega obsega dela ter zaposlovanja uradnikov na položaju in vrhunskih 
športnikov zaradi podpore in promocije vrhunskega športa. 
 
Odgovor v zvezi s starostno strukturo novo zaposlenih na ministrstvih in organih v sestavi 
ministrstev je prikazan po starostnih razredih v preglednici, ki je sestavni del odgovora na pisno 
poslansko vprašanje.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uporabo 
slovenščine 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi z uporabo 
slovenščine in ga pošlje Državnemu zboru. 
 
Zadnje raziskave so pokazale, da številni Slovenci dosegajo nizko raven bralne pismenosti, 
skoraj petina jih je pa bralno nepismenih, vendar se stanje na tem področju v zadnjih letih 
povečuje in izboljšuje. Vlada se zaveda, da je za izboljšanje stanja na tem področju pomembna 
tako nadaljnja promocija stalnega jezikovnega izpopolnjevanja mladine in odraslih kot tudi 
spodbujanje branja ter obenem razvoj digitalnih veščin. Podatkov o težavah učencev, dijakov in 
študentov pri slovenščini v zadnjih letih Ministrstvo za kulturo nima, podpira pa projekte in 
dejavnosti, ki vplivajo na izboljšanje stanja na tem področju. Preverjanje znanja slovenščine pri 
javnih uslužbencih se ugotavlja v razpisnih postopkih za zaposlitev, odgovornost za to pa nosijo 
člani komisij. 
 
Uporaba črk tujih abeced pri uradnem pisanju ni sporna, saj imamo tudi v Sloveniji vrsto imen in 
priimkov, ki vsebujejo te znake, prav tako pa ne drži trditev, da smo Slovenci v tujini 
preimenovani (vsaj ne vedno). Primer je verjetno naš v svetu najslavnejši filozof dr. Slavoj 
Žižek, pri katerem tudi pri v tujini izdanih knjigah vedno upoštevajo obe črki ž v njegovem 
priimku. 
 
Ministrstvo za kulturo za ustrezen status, uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika na vseh 
področjih javne rabe objavlja javne razpise in sofinancira izbrane projekte, opozarja na kršitve 
javne rabe slovenščine in pošilja prijave pristojnim inšpektoratom, aktivno sodeluje v 
medresorskih delovnih skupinah in strokovnih komisijah ter na posvetih in drugih javnih 
dogodkih v zvezi z jezikovnopolitičnimi temami.  
 
V primerih, ko so se državljani na Ministrstvo za kulturo obrnili zaradi slabe slovenščine drugih 
ministrstev ali ustanov, je ministrstvo slednje pozvalo, naj temu področju posvetijo večjo 
pozornost. 
 
Leta 2050 lahko pričakujemo ustrezno javno rabo slovenščine ter dobro ozaveščene njene 
uporabnike z visoko jezikovno zmožnostjo.  
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
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Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje o prebivanju tujcev 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Monike Gregorčič o prebivanju tujcev v 
Republiki Sloveniji in ga pošlje Državnemu zboru. 
 
Vlada ocenjuje dosedanjo integracijsko politiko kot uspešno in se zaveda, da je vključevanje 
priseljencev v družbo eden od temeljev za učinkovito izvajanje migracijske politike. Programi 
pomoči pri vključevanju priseljencev so tisti, ki opremljajo priseljence z znanji in veščinami in 
dvigujejo možnosti enakopravnega sodelovanja v družbi ter hkrati dajejo občutek pripadnosti in 
sprejetosti v družbi. Osrednjo vlogo pri vključevanju priseljencev imajo programi brezplačnega 
učenja jezika in spoznavanja družbe za državljane tretjih držav, ki jih od novembra 2008 
zagotavlja Ministrstvo za notranje zadeve. Osnovno poznavanje jezika, zgodovine in institucij 
države gostiteljice je nujno za integracijo. Omogočanje priseljencem, da pridobijo to osnovno 
znanje, pa bistveno vpliva na uspešnost vključevanja. 
 
Od septembra 2012 programi učenja slovenskega jezika in spoznavanja družbe potekajo na 
podlagi enotnega, javnoveljavnega programa Začetna integracija priseljencev, v katerem 
tečajniki spoznavajo slovensko družbo prek učenja slovenskega jezika. Lani se je program 
izvajal v 31 krajih, udeleženci so bili državljani 29 različnih držav, največ je bilo državljanov 
Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Ruske federacije in Ukrajine. 
 
Prav tako si tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s posebnimi ukrepi še posebej 
prizadeva za uspešno vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v 
izobraževanje. Ukrepi zajemajo pouk slovenščine kot tujega jezika, pouk maternih jezikov, 
usposabljanje učiteljev za medkulturnost kot novo obliko sobivanja in podobno. Tako je bil 
sprejet  program Opismenjevanje v slovenščini za tuje govorce s posebnim dodatkom za 
odrasle, stare od 15 do 18 let, ki omogoča njihovo vključevanje v osnovnošolsko izobraževanje. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vzpostavilo spletno stran z informacijami za 
vodstva šol, učitelje, starše in vso zainteresirano javnost o različnih vidikih vključevanja 
priseljencev. Poleg tega letošnje spremembe Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole pomenijo občutno povečanje ur slovenščine za učence priseljence. 
Dijaki so deležni intenzivnega tečaja slovenščine v prvem letu njihove vključitve v srednješolsko 
izobraževanje v Sloveniji, ki ga šola izvede v strnjeni obliki v prvem polletju šolskega leta in z 
dodatnimi urami v drugi polovici šolskega leta. 
 
Ministrstvo za notranje zadeve sofinancira tudi druge programe medsebojnega poznavanja in 
razumevanja s slovenskimi državljani na lokalni ravni. V letu 2020 se bo tako zaključil dvoletni 
program spodbujanja organiziranja posebnih središč medkulturnega dialoga. Njihov namen je 
pomoč pri vključevanju tujcev, tako prosilcev za mednarodno zaščito, oseb, ki so to že pridobile, 
in državljanov tretjih držav v lokalno okolje, aktiviranje in povezovanje lokalnega prebivalstva, ki 
je pripravljeno sodelovati pri ustvarjanju okolja, odprtega za vključevanje, ter osveščanje 
lokalnega prebivalstva o vključevanju kot dvosmernem procesu. Leta 2018 je nastal Priročnik za 
lažje sporazumevanje v zdravstvu, ki predstavlja prvi tovrstni izdelek pri nas. Priročnik v štirih 
jezikovnih variacijah je namenjen lažji komunikaciji med tujci in zdravstvenimi delavci na 
primarni ravni. 
 
Prenovljeni spletni portal infotujci.si zagotavlja informacije za državljane tretjih držav glede 
njihovega vključevanja v slovensko družbo. Vsebuje vse informacije, ki jih tujci potrebujejo za 
življenje in delo v Sloveniji, in koristen je tako za tiste tujce, ki so že v Sloveniji, pa za tudi tiste, 
ki se pripravljajo na prihod v Slovenijo. 
Vlada je julija letos sprejela strategijo na področju migracij. Dokument temelji na medresorskem 
povezovanju in migracije obravnava na večplasten, celovit in dolgoročen način ter v ospredje 
postavlja boljše razumevanje vseh vidikov migracij in izboljšanje ukrepov za njihovo upravljanje. 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pristopilo k pripravi nove 
Strategije ekonomskih migracij za obdobje 2020–2030, kjer se projektne aktivnosti, predvidene 
v akcijskem načrtu omenjene strategije, že izvajajo v obliki INFO točk (izvajajo se od 1. 8. 2019 
s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje) in v obliki predintegracijskih ukrepov. 
Projekt INFO točke predstavlja ponovno vzpostavitev komunikacijskega kanala s 
posredovanjem relevantnih informacij migrantom glede pogojev za zaposlitev in delo v 
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Republiki Sloveniji. Namen predintegracijskih ukrepov v državah izvora pa je večplasten in je 
neposredna posledica informacij delodajalcev, da ne pridobijo kakovostnega kadra iz teh držav. 
Ti ukrepi bodo v letih 2020 in 2021 namenjeni osebnemu srečanju s potencialnimi delavci, 
sejmom in možnostim pridobitve informacij o pravicah in obveznostih ter kulturi in zahtevah v 
Republiki Sloveniji pred sklenitvijo delovnega razmerja, možnostim jezikovnega izobraževanja 
iskanemu kadru. 
 
Glede fiktivne prijave prebivališč je vlada julija letos sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske 
delovne skupine za proučitev problematike fiktivnih prijav prebivališč posameznikov in s tem 
povezano zlorabo socialnih transferjev. Naloga medresorske delovne skupine je proučitev 
problematike in priprava ukrepov, s katerimi se lahko prepreči prijava fiktivnih prebivališč 
posameznikov in njihovih otrok ter s tem povezano dodeljevanje denarnih socialnih pomoči in 
preostalih transferjev posameznikom in gospodinjstvom, proučitev možnosti zajezitve tako 
imenovanih fiktivnih vpisov v vzgojno-izobraževalne ustanove, proučitev zaostritve pogojev za 
zaposlovanje tuje delovne sile v Sloveniji in priprava predlogov ukrepov za ureditve področja 
agencijskega dela. 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
Odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z nevladnimi 
organizacijami in dodatkom za delovno aktivnost 
 
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z 
nevladnimi organizacijami in dodatkom za delovno aktivnost in ga pošlje Državnemu zboru.  
 
Obveznost vodenja knjigovodskih evidenc in poročanja je v nevladnih organizacijah enaka kot 
pri npr. podjetjih. Slovenski računovodski standardi so za letno poročanje (bilanca stanja, izkaz 
poslovnega izida) od leta 2016 poenoteni za vse pravne osebe. Pristop je enak za vse, še 
dodatno pa standardi od nevladnih organizacij zahtevajo izkazovanje računovodskih postavk, ki 
jih podjetjem ni potrebno voditi (kot so npr. dotacije iz proračunskih sredstev, donacije drugih 
pravnih in fizičnih oseb, prihodki od prodaje proizvodov in storitev ipd.). Zakon o finančni upravi, 
Zakon o davčnem postopku in Zakon o inšpekcijskem nadzoru določajo pristojnosti in postopke 
v zvezi z davčnim in inšpekcijskim nadzorom, pri čemer ne ločijo med različnimi vrstami 
zavezancev. Nevladne organizacije so tako pod rednim davčnim nadzorom in nadzorom drugih 
inšpekcij, ki opravljajo preventivne nadzorstvene preglede po sistemu vzorčenja popolnoma 
enako kot pri gospodarstvu. 
 
Stroški dela so v primeru, ko gre za financiranje iz javnih virov, vnaprej predvideni, saj javni 
razpisi točno razpisujejo in zamejujejo stroške dela.  
 
Vlada spodbuja vključevanje prostovoljcev v nevladne organizacije, saj je prostovoljsko 
udejstvovanje državljanov pomemben prispevek aktivnega državljanstva v demokratični družbi. 
Prostovoljstvo je za nekatere ljudi lahko tudi način socialnega vključevanja, saj se tako počutijo 
spet koristni in dobijo občutek lastne vrednosti. Vlada nasprotuje zlorabam in v tem kontekstu 
skrbi za dosledno izvajanje Zakona o prostovoljstvu, ki prepoveduje kakršnokoli zlorabo. 
 
Glede ugotavljanja elementov delovnega razmerja pri prostovoljnem delu, ki ga opravljajo 
prejemniki denarne socialne pomoči najprej pojasnjujemo, da je prostovoljsko delo urejeno z 
zakonom in torej samo po sebi ne predstavlja kršitve predpisov, ki jih nadzira Inšpektorat RS za 
delo. Če pa bi Inšpektorat RS za delo v nadzoru ugotovil zlorabe prostovoljskega dela ali prejel 
prijavo, da se prostovoljsko delo zlorablja, in v nadzoru tudi dejansko ugotovil obstoj elementov 
delovnega razmerja (inšpektor mora dokazati obstoj vseh elementov delovnega razmerja), pa bi 
v skladu s svojimi pristojnostmi tudi ukrepal. Ob tem še dodajamo, da mora inšpektor v vsakem 
konkretnem primeru posebej ugotavljati in dokazovati obstoj elementov delovnega razmerja in 
ugotovitev posameznega primera ni mogoče enostavno posploševati na vse primere. 
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
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Odgovor na pisno poslansko pobudo Marka Koprivca v zvezi s spremembo Zakona o 
delovnih razmerjih 
 
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko pobudo mag. Marka Koprivca v zvezi s 
spremembo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in ga pošlje Državnemu zboru.  
 
Poslanec mag. Marko Koprivc je na vlado naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi s 
spremembo Zakona o delovnih razmerjih in sicer da vlada skupaj s socialnimi partnerji pripravi 
predlog spremembe 165. člena ZDR-1, ki bi kot plačano odsotnost z dela zaradi osebnih 
okoliščin poleg že vseh naštetih primerov določilo tudi primer plačane odsotnosti zaradi drugih 
neodložljivih opravkov, med katere se šteje tudi spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. 
Tako bi vsi delavci v Republiki Sloveniji, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, bili upravičeni 
do dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva svojega prvošolca v šolo na prvi 
šolski dan. 
 
V zvezi s podano pobudo vlada pojasnjuje, da ZDR-1 v določilu 165. člena določa primere 
opravičene odsotnosti z dela, kadar je vzrok odsotnosti v zakonu opredeljena osebna okoliščina 
delavca. Na podlagi zakona ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih 
okoliščin kot so: lastna poroka, smrt ožjih družinskih članov (zakonec, zunajzakonski partner, 
otrok, posvojenec, otrok zakonca ali zunajzakonskega partnerja, oče, mati, zakonec ali 
zunajzakonski partner starša, posvojitelj) ali hujša nesreča, ki zadane delavca. Med temi 
okoliščinami zakon ne določa drugih neodložljivih opravkov ali spremstva prvošolca v šolo prvi 
šolski dan.  
 
Ob tem velja izpostaviti, da obseg upravičenj po določbi 165. člena ZDR-1 predstavlja minimalni 
zakonski standard, ki se s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi lahko določi za delavca 
ugodneje. Možnost določitve dodatnih primerov odsotnosti z dela, kot jih določa ZDR-1, je tako 
predmet presoje oziroma dogovora socialnih partnerjev, ki lahko to upravičenje dogovorijo s 
kolektivno pogodbo, ali odločitve delodajalca, ki podlago za tovrstno odsotnost določi v 
splošnem aktu. 
 
V zvezi z izpostavljeno pobudo želimo poudariti, da je delovno pravo nastalo in se oblikuje z 
namenom, da na področju t. i. odvisnega dela, za katerega sta značilni odvisnost in podrejenost 
delavca v razmerju do delodajalca, nadgradi civilnopravno ureditev pogodb z zavezujočimi 
delovnopravnimi normami, ki določajo minimum pravic delavca in omejujejo pogodbeno 
svobodo strank. Tudi ureditev v ZDR-1 odseva stališče, da je intervencija države na področju 
delovnih razmerij potrebna. Vendar pa zakonsko določene pravice pomenijo minimum varstva, 
ki ga je treba zagotoviti vsem delavcem. Z avtonomnimi pravnimi viri (torej s kolektivnimi 
pogodbami in splošnimi akti delodajalca) in pogodbami o zaposlitvah pa je mogoče izvirno 
določati tudi tiste pravice, ki jih zakon ne določa, ali pa določati višjo raven pravic, kot je 
določena z zakonom in avtonomnimi pravnimi viri.  
 
Upoštevajoč temeljno načelo delovnega prava že sam ZDR-1 v drugem odstavku 9. člena 
določa pravilo ugodnejšega urejanja pravic (načelo in favorem). Gre za eno od temeljnih pravil 
delovnega prava, v skladu s katerim se pravice in delovni pogoji ne določajo kot maksimalni, 
ampak kot minimalni delovni standardi, ki jih je mogoče s pogodbo na kolektivni in individualni 
ravni nadgraditi oziroma urejati za delavca ugodneje. 
 
Po pregledu pisne poslanske pobude ugotavljamo, da se ta nanaša na dograditev zakonske 
ureditve v 165. členu ZDR-1, ki primere plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin v 
potrebnem minimalnem obsegu že ustrezno določa. Ob tem naj dodamo, da veljavna ureditev 
obravnavane pravice sledi pred tem veljavni ureditvi v Zakonu o delovnih razmerjih. Še pred 
tem veljavna zakonodaja pa je urejanje primerov in pogojev tovrstnih odsotnosti v celoti 
prepuščala kolektivnim pogodbam oziroma splošnim aktom. Ob pregledu nastajanja 
obravnavane ureditve tako ne gre spregledati, da so se socialni partnerji ob prenovi 
delovnopravne ureditve, ki se je uveljavila 1. 1. 2003, natančno dogovorili o obsegu 
minimalnega upravičenja plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, ta ureditev pa je 
bila s strani socialnih partnerjev dodatno potrjena v letu 2013. 
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Upoštevaje navedeno ocenjujemo, da je ureditev primerov plačane odsotnosti z dela zaradi 
osebnih okoliščin v okviru splošne delovnopravne ureditve sistemsko ustrezna in ni utemeljenih 
razlogov za njeno spreminjanje. Poleg posega v sistemsko izhodišče zakonskega urejanja 
delovnopravnih pravic, bi dograditev pravice na predlagani način na strani delodajalcev 
predstavljala tudi nezanemarljiv finančni učinek na gospodarstvo. Kot izhaja iz že navedenega, 
pa naj ponovno opozorimo, da je bil ZDR-1 s strani zakonodajalca sprejet po predhodnem 
usklajevanju in sprejetem dogovoru s socialnimi partnerji.  
 
V zvezi z navedeno odločitvijo Vrhovnega sodišča v Sodbi VIII Ips 35/2018, ki se nanaša na 
tolmačenje ureditve glede pravice do enega dne plačane odsotnosti z dela zaradi drugih 
neodložljivih opravkov v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ve lja 
poudariti, da gre za primer sodne prakse Vrhovnega sodišča, takšen primer pa z močjo 
argumentacije veže pri odločanju v podobnih primerih, zato je primerno oziroma potrebno, da 
delodajalci, ki jih zavezujejo kolektivne pogodbe, ki pravico do odsotnosti z dela definirajo na 
takšen način, sledijo izpostavljeni odločitvi Vrhovnega sodišča. Na takšen način je treba 
razumeti tudi pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v pobudi navedeno kot 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, šport in mladino), ki je delodajalce pozvalo, da omenjeno 
sodbo Vrhovnega sodišča upoštevajo. 
 
Nenazadnje naj dodamo, da vlada podpira ukrepe, ki prispevajo k lažjemu usklajevanju dela in 
družine in kot takšnega je mogoče šteti tudi plačan dan odsotnosti z dela zaradi spremstva 
prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Ob upoštevanju varstvene funkcije delovnega prava, 
minimalnih delovnih standardov, sistemske zakonske ureditve ter značilnosti delovnega prava, 
da so delovnopravne norme praviloma navzdol zavezujoče, Vlada RS ocenjuje, da je vprašanje 
urejanja tovrstnega dodatnega dne plačane odsotnosti z dela primerno urediti na ravni 
kolektivnega dogovarjanja.  
 
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
 
 
Poslanska pobuda v zvezi s spremembo zakonodaje za pospešitev razvojnih projektov 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko pobudo Tomaža Lisca glede možnosti spremembe 
zakonodaje z namenom pospešitve razvojnih projektov.  
 
Po oceni vlade spreminjanje zakonodaje ni potrebno, saj obstoječ sistem preko splošnih 
materialnih in procesnih institutov ter preko specialnih rešitev v prostorski in gradbeni 
zakonodaji že omogoča učinkovito odkrivanje in sankcioniranje zlorab procesnih pravic. 
Sodelovanje javnosti in nevladnih organizacij pri odločanju je del demokratičnega sistema 
izvajanja oblasti in del pravne države. Vlada se zavzema za transparentne in učinkovite 
postopke ter ocenjuje, da se ti lahko izvajajo v okviru veljavnih predpisov. Veljavna zakonodaja 
s področja urejanja prostora in graditve objektov je bila namreč pripravljena ob upoštevanju 
evropskih in nacionalnih standardov glede vključevanja javnosti in varovanja človekovih pravic, 
obenem pa je z uzakonitvijo nekaterih novosti, kot sta združen postopek načrtovanja in 
dovoljevanja ter integralni gradbeni postopek, skušala izboljšati organizacijski in postopkovni 
vidik umeščanja v prostor. Kot kažejo primeri dobre prakse, ki so se vodili tudi po prej veljavnih 
zakonskih ureditvah, pa je učinkovitost umeščanja še bolj kot z normativno ureditvijo pogojena 
zlasti z ustrezno pripravo, upravljanjem in vodenjem tovrstnih projektov, kar vključuje 
pravočasno in koordinirano izvajanje aktivnosti, tvorno sodelovanje vseh deležnikov ter uporabo 
celotnega instrumentarija, ki ga daje v ta namen zakonodaja. 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada potrdila novelo zakona o preprečevanju pranja denarja  
 
Vlada je danes določila besedilo predloga novele Zakona o preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma. Z njo naslavljamo pomisleke Evropske komisije glede ustreznosti 
prenosa evropske direktive in z večjo jasnostjo opredeljujemo nekatere določbe zakona, s čimer 
bo odpravljen morebiten dvom o pravilnosti implementacije. 
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Slovenija je z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma novembra 
2016 v slovenski pravni red prenesla direktivo 2015/849/EU o preprečevanju uporabe 
finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Marca letos je Slovenija prejela 
uradni opomin Evropske komisije, ki je zavzela stališče, da Slovenija ni izpolnila vseh 
obveznosti iz navedene direktive.  
 
Vlada je Evropski komisiji pojasnila, da je Slovenija večino določb direktive 2015/849/EU v svoj 
pravni red prenesla z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, 
preostali del določb pa s področnimi zakoni, in sicer z Zakonom o igrah na srečo, Zakonom o 
deviznem poslovanju, Zakonom o bančništvu, Kazenskim zakonikom in Zakonom o prekrških.  
 
Evropska komisija je kljub temu izrazila pomisleke glede ustreznega prenosa petih določb 
direktive v slovensko zakonodajo, zato je vlada potrdila predlog novele Zakona o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga pošilja DZ v obravnavo po skrajšanem 
zakonodajnem postopku. Predlog bo izpostavljena področja dodatno uredil tako, da bodo 
določbe bolj jasne, s tem pa bodo tudi odpravljeni vsi dvomi glede ustreznosti prenosa.  
 
Vzpostavljeni sistem preprečevanja in odkrivanja pranja denarja ter financiranja terorizma bomo 
nadgradili s sledečimi rešitvami: 
– pri opredelitvi pojmov v 3. členu zakona smo že pri opredelitvi korespondenčnega 
odnosa izrecno poudarili, da izraz pomeni tudi finančne institucije;  
– pri določitvi obveznosti zavezancev, da pridobijo podatke o dejanskih lastnikih, smo 
izrecno poudarili posebne obveznosti v zvezi s pridobivanjem podatkov o prejemnikih koristi od 
premoženja oziroma o kategoriji oseb, v katerih interesu je subjekt ustanovljen, za čas izplačila 
ali čas uveljavljanja pravic; 
– glede obveznosti izvajanja ukrepov po omenjenem zakonu (vključno z varstvom 
podatkov in hrambo evidenc) smo izrecno določili, da je v primeru fizične osebe, ki je zaposlena 
pri zavezancu (ki je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost) in izvaja dejavnost zavezanca v okviru delovnega razmerja, 
obveznost izvajanja ukrepov po tem zakonu na zavezancu; 
– omogočili smo odreditev prepovedi opravljanja dejavnosti zavezancu ob storitvi kaznivih 
dejanj s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;  
– omogočili smo uporabo izjeme v zvezi z razkritjem podatkov o kršitelju, če bi objava 
informacij o identiteti kršitelja ogrozila stabilnost finančnih trgov. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Denarna nagrada Odbojkarski zvezi Slovenije 
 
Moška odbojkarska članska reprezentanca je na nedavno končanem evropskem prvenstvu 
osvojila srebrno medaljo, kar nesporno sodi med izjemne športne dosežke, ki v svetu 
promovirajo Republiko Slovenijo in omogočajo njeno predstavitev na področju turizma in 
gospodarstva.  
 
Vlada je zato na predlog ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala sklenila, 
da Odbojkarsko zvezo Slovenije nagradi z enkratno denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
  
Vlada sprejela stališče k drugemu poročilu Projektnega sveta za civilni nadzor nad 
izvajanjem projekta Drugi tir 
 
Drugo poročilo se nanaša na časovno obdobje od 11. oktobra 2018 do 30. junija 2019. V 
obravnavanem obdobju se je projektni svet sestajal na sejah, kjer so izvajali aktivnosti, ki so bile 
potrebne za njegovo nadaljnje delo, se seznanil s potekom izvajanja projekta drugega tira ter 
obravnaval določena vsebinska vprašanja, ki so pomembno povezana z izvajanjem projekta. 
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Projektni svet je v okviru svojih pristojnosti tudi seznanjal s svojimi aktivnostmi ministrico in 
vlado ter obveščal javnost prek tiskovnih konferenc in sodelovanja na javnih predstavitvah. 
 
V svojem poročilu Projektni svet seznanja vlado z vprašanji, ki so bila obravnavana pri nadzoru, 
ter podaja svoje ugotovitve in predloge. V zvezi s konkretno predstavljenimi ugotovitvami, ki se 
nanašajo na izvajanje projekta, je investitor družba 2TDK d.o.o. pripravil svoje odzivno poročilo, 
ki je predloženo stališču vlade. Vlada se zaveda pomena vloge projektnega sveta, ki poroča 
vladi o svojih ugotovitvah v zvezi s potekom projekta ter jo pri tem seznanja s stališči civilnega 
nadzora. Transparentno delovanje državnih organov je pomembno, delo projektnega sveta pa 
prispeva h krepitvi  zaupanja javnosti ter  k učinkovitemu  dialogu s civilno družbo.  
 
Sodelovanje ministrstva s projektnim svetom sledi Sklepu vlade o ustanovitvi Projektnega sveta 
za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge 
Divača−Koper, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, ki se nanaša pristojnosti posameznih 
subjektov in na dostop do podatkov, zlasti tudi na ureditev poslovne skrivnosti. Pri projektu, 
sofinanciranim z javnimi sredstvi, naj bi bilo omejitev dostopa javnosti do podatkov čim manj,  
pri čemer ni mogoče v celoti izključiti dejstva, da takšni podatki lahko obstajajo. To je še 
posebej pomembno v povezavi z javnimi naročili, saj interni podatki, npr. o ocenjeni vrednosti 
projektov  in drugi, lahko pomembno vplivajo na oblikovanje ponudbene cene ter na 
konkurenčni položaj ponudnikov. Zaradi navedenega in posledično odgovornosti, ki izhaja iz 
tega, je treba slediti tudi določbam korporativne zakonodaje in zakonodaje, ki ureja postopke 
javnega naročanja.  
 
Po pojasnilu Ministrstva za infrastrukturo je bil investicijski program projekta posredovan 
projektnemu svetu, ko je bil pripravljen v dokončni obliki. Drži ugotovitev, da sklep vlade določa 
obveznost članov, da varujejo tajnost podatkov, s katerimi so seznanjeni. Ni pa v omenjenem 
sklepu določena obveznost Ministrstva za infrastrukturo ali projektnega podjetja, da predložita 
vse podatke, ne glede na stopnjo tajnosti. Ministrstvo in projektno podjetje sama v okviru svojih 
pristojnosti, odgovornosti in omejitev presodita, katere podatke lahko predložita. To odločitev pa 
lahko ministrstvo samostojno sprejme samo za dokumente, ki jih pripravlja samo, pri čemer 
prevzame tudi odgovornost za svojo odločitev. To izhaja tudi iz Sklepa o ustanovitvi projektnega 
sveta, po katerem ministrstvo zagotavlja dokumentacijo, potrebno za izvajanje nalog sveta, ob 
smiselnem upoštevanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), kar pomeni, 
da ministrstvo lahko ob sklicevanju na ta zakon dostop do določenih podatkov tudi omeji. Enako 
velja tudi za odločitve projektnega podjetja v zvezi s posredovanjem dokumentacije. Če se 
ministrstvo ali projektno podjetje odloči, da bo podatke predložilo članom projektnega sveta, pa 
so ti dolžni spoštovati tajnost podatkov. Pri tem je ministrstvo za infrastrukturo pojasnilo, da so 
imeli člani možnost, da se seznanijo tudi z dokumenti, ki vsebujejo oznako poslovne skrivnosti, 
vendar v prostorih ministrstva.  
 
Opozoriti pa je treba še na tretji odstavek 1. člena sklepa o ustanovitvi, po katerem pomeni 
civilni nadzor seznanjenje članov sveta s podatki in dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje 
projekta, obravnavanje podatkov in dokumentacije ter podajanje nezavezujočih mnenj in 
priporočil na način, določen s tem sklepom,  ne predstavlja pa sprejemanja odločitev v zvezi s 
projektom, ali sodelovanja pri sprejemanju takih odločitev. Delo in naloge sveta ne posegajo v 
pristojnosti in naloge drugih organov, ki so določene z zakonom ali drugimi predpisi oziroma 
akti.  
 
Kot je razvidno iz poročila, je bilo v obravnavanem obdobju izvedenih več sej, na katerih so bila 
podrobno obravnavana številna in raznolika vprašanja, povezana s projektom, seje so bile 
organizirane tudi izven prostorov ministrstva, članom pa so bila zagotovljena tudi ločena 
srečanja tako z ministrico kot s strokovnimi svetovalci. Prav tako je bila na sejah zagotovljena 
udeležba predstavnikov projektnega podjetja in ministrstva, ki so poleg predhodno predloženih 
pisnih odgovorov na sejah tudi ustno pojasnjevali odgovore na vprašanja članov. Iz poročila ni 
razvidno, da bi pri katerem vprašanju ministrstvo zavrnilo sodelovanje, temveč je iz poročila o 
delu projektnega sveta razvidno, da tudi če določen dokument iz razlogov poslovne skrivnosti ni 
bil predložen, pa so bila kljub temu zagotovljena pisna oziroma ustna pojasnila ter možnost 
vpogleda v zahtevano dokumentacijo. Vlada ugotavlja tudi, da je Ministrstvo za infrastrukturo v 
obravnavanem obdobju vladi predlagalo v sprejetje spremembo sklepa, s katerim se članom 
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projektnega sveta prizna denarno nadomestilo za njihovo delo v obliki sejnine in plačila potnih 
stroškov, kar bo prispevalo k učinkovitejšemu delu projektnega sveta.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Zahteve nevladnih organizacij za določitev in izvedbo ukrepov za prehod v ogljično 
nevtralno Slovenijo do 2040 
 
Vlada je sprejela stališče do »Zahteve za določitev in izvedbo ukrepov za prehod v ogljično 
nevtralno Slovenijo do 2040« nevladnih organizacij Umanotera – Slovenska fundacija za 
trajnostni razvoj, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Društva prihodnost in Pravno 
informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC.  
 
Vlada podpira  podpira cilj doseganja neto ničelnih emisij toplogrednih plinov na ravni EU do 
leta 2050. V luči določitve dolgoročnega cilja EU pa podpira tudi razpravo o morebitni 
prilagoditvi podnebnih ciljev EU do 2030. Vlada se je na svoji redni seji 23. 5. 2019, seznanila z 
Informacijo o pripravi okvira dolgoročne podnebne politike Slovenije »Slovenija in zdrav planet« 
(ODPP). ODPP predstavlja nujen korak na poti k sistematičnemu naslavljanju izzivov, 
povezanih s podnebnimi spremembami. Z njegovo implementacijo se med drugim želi 
spodbuditi podnebno krepitev vseh relevantnih politik na sektorski in nadsektorski ravni, saj 
brez tega doseganje želenih učinkov ne bo mogoče doseči. Osnovni cilj in namen priprave 
ODPP – »Slovenija in zdrav planet« je predvsem zagotoviti doslednost in ustrezno 
ambicioznost dolgoročne podnebne politike v Sloveniji.  
 
Priprava okvira ODPP sledi ciljem Pariškega sporazuma, znanstvenim dognanjem, predvsem 
Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) in številnih drugih znanstvenih institucij, 
sklepom in dokumentom na ravni EU, sporočilu Evropske komisije »Čist planet za vse«: 
Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo« ter podnebni politiki ambicioznih držav, predvsem članic EU (Švedska, 
Nizozemska, Velika Britanija, Francija in druge). Glavni cilj podnebne politike je doseči ogljično 
nevtralnost – to je ničeljno stopnjo emisij TGP za obdobje do leta 2050. Cilji osnutka 
predlaganega zakona o podnebni politiki Slovenije so v tem okviru tako na eni strani 
zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb, na drugi strani pa omogočiti prilagajanje nanje, pri 
čemer je treba zagotoviti podnebno varnost prebivalcev. Pri določanju cilja Slovenija sledi ciljem 
Pariškega sporazuma, podnebne znanosti in ciljem dolgoročne podnebne politike na ravni EU.  
 
Cilj skupnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030 s pogledom do leta 2040 ter 
ukrepi za njihovo doseganje bodo predvidoma opredeljeni v celovitem nacionalnem 
energetskem in podnebnem načrtu (NEPN), ki ga Republika Slovenija pripravlja v skladu z 
Uredbo (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. Končni NEPN bo 
temeljil na strokovnih podlagah, ki jih pripravlja konzorcij pod vodstvom Instituta Jožef Stefan. 
 
Republika Slovenija nujnost ambiciozne podnebne politike podpira tudi na mednarodni ravni, v 
skladu s stališčem k sporočilu Evropske komisije »Čist planet za vse: Evropska strateška 
dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo«, ki 
ga je Državni zbor sprejel dne 11. 6. 2019 na 13. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor ter na 7. nujni seji Odbora za zadeve Evropske unije (skupna seja). 
 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 
 
 
Vlada sprejela poročilo o upravljanju z javnim dolgom za 2018 
 
Vlada je danes sprejela Poročilo o upravljanju z javnim dolgom RS za leto 2018. Z njim smo tudi 
lani aktivno upravljali, med drugim smo izvedli sedmo transakcijo odkupa dela dolarskih 
obveznic s cenejšimi evrskimi. Plačilo obresti iz naslova dolga državnega proračuna pa je v letu 
2018 znašalo 861 milijonov evrov oziroma 116 milijonov evrov manj kot leta 2017. 
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RS se je skladno s Programom financiranja za leto 2018 v okviru dovoljenih obsegov 
zadolževanja zadolžila z izdajo tri-, šest-, dvanajst- in osemnajstmesečnih zakladnih menic ter 
dolgoročnih obveznic v skupni višini 2.786.078.564,81 evra, kar je skupaj s porabo stanja 
sredstev na računu v višini 800 milijonov evrov in predfinanciranjem iz 2017 v skupnem znesku 
82.422.050,35 evra zadostovalo za financiranje potreb proračuna leta 2018 ter za 
predfinanciranje dela potreb za izvrševanje proračuna leta 2019 (570.496.580,26 evra). 
 
Poleg zadolžitve za financiranje izvrševanja proračuna 2018 in predfinanciranje proračuna 2019 
se je RS v 2018 zadolžila tudi za namen upravljanja z dolgom državnega proračuna. Znesek 
tovrstne zadolžitve, ki smo jo izvršili z izdajo obveznic, denominiranih v evrih, je znašal 
529.707.578 evrov. Izvedli smo eno transakcijo (sicer sedmo po vrsti) odkupa dela dolarskih 
obveznic s cenejšimi evrskimi v skupni višini 459.820.000 dolarjev, s čemer smo realizirali 
pozitivne finančne učinke za proračun, merjene v neto sedanji vrednosti. Poleg tega smo 
zamenjali 112.559.000 dolarjev obveznic z dospelostjo 2022 in 2023 za dodatno izdane 
dolarske obveznice z dospelostjo 2024 v skupni višini 114.177.000 dolarjev, a nižjo kuponsko 
obrestno mero po valutni zamenjavi. 
 
Dolg državnega proračuna je na dan 31. decembra 2018 znašal 29,181 milijarde evrov oziroma 
63,8 % BDP. Od 1. januarja 2018 do konca leta se je zvišal za 0,4 milijarde evrov, medtem ko je 
plačilo obresti iz naslova dolga državnega proračuna v letu 2018 znašalo 861 milijonov evrov 
oziroma 1,9 % BDP, kar je za 116 milijonov oziroma 0,4 odstotne točke manj kot v letu 2017. 
 
Relevanten kriterij zadolženosti države v mednarodnem merilu je dolg sektorja država, izražen v 
% BDP. Ta kriterij zadolženosti tudi naslavlja pravilo o dolgu. Slovenija je v zadnjih treh letih 
javni dolg zniževala bistveno hitreje, kot to zahteva pravilo o dolgu. V letu 2018 je Slovenija dolg 
znižala s 74,1 % BDP, kolikor je znašal v letu 2017, na 70,4 % BDP. Konsolidirani dolg sektorja 
država je konec leta 2018 znašal 32.232 milijonov evrov. Dolg državnega proračuna predstavlja 
največji del dolga v podsektorju centralne države in s tem tudi v konsolidiranem dolgu celotnega 
sektorja država (90,5 %).  
 
Slovenija je bila v obdobju 2015-2018 tista država območja evra, ki je svoj dolg sektorja država 
v razmerju do BDP zniževala najhitreje, in sicer z 82,6 % BDP v letu 2015 na 70,4 % BDP v letu 
2018. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca 
junija 2019 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 
2014 do konca junija 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja 
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020. Dokumenta bo vlada poslala Državnemu zboru. 
 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca junija 2019 
izdanih 434 odločitev o finančni podpori za projekte, programe oz. javne razpise v vrednosti 2,4 
milijarde evrov, kar je 78 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Od tega je 943,2 
milijona evrov Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj 
namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, 743,4 milijona kohezijski regiji Zahodna 
Slovenija, 702,9 milijonov evrov Kohezijskega sklada pa celotni Sloveniji. Po izvedenih javnih 
razpisih posameznih ministrstev se je do konca junija na terenu izvajalo že za nekaj manj kot 
dve milijardi evrov oziroma 64 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna 
(vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 808 
milijonov evrov, kar je 26 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca junija 2019 
Evropski komisiji posredovala za 758 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 25 odstotkov 
razpoložljivih sredstev. Do konca avgusta se je ta znesek povečal na 779 milijonov evrov  
 
Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih 
sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
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politiko (SVRK) zadovoljivo, dodatno pa se je treba osredotočiti na fazo izplačil iz proračuna. Na 
eni strani je treba spodbuditi izvajanje posameznih projektov in programov na terenu, da bodo 
lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na 
ministrstvih. 
 
Aktivnosti, predvidene v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se izvajajo po 
predvideni časovnici. Največji napredek je bil narejen na področju ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti informacijskega sistema, na katere je leta 2018 opozoril tudi revizijski organ 
Urad RS za nadzor proračuna. Uradu smo konec junija poročali o odpravi izpostavljenih 
pomanjkljivosti. Rezultati naknadne revizije potrjujejo, da sistem deluje, zagotavlja zanesljive 
podatke in omogoča nemoteno izvajanje kohezijske politike. Aktivnosti, povezane z 
izboljšanjem delovanja informacijskega sistema in uporabniške izkušnje, se še naprej intenzivno 
izvajajo in ostajajo pomembna prioriteta Službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko . 
 
Vir: Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
 
 
Vlada Petra Jenka imenovala za generalnega direktorja Finančne uprave RS 
  
Vlada je danes izdala odločbo, s katero je Petra Jenka imenovala za generalnega direktorja 
Finančne uprave RS (FURS) za dobo petih let, in sicer od 27. novembra 2019 do najdlje 26. 
novembra 2024 z možnostjo ponovnega imenovanja. Generalni direktorici FURS Jani Ahčin se 
26. novembra 2019 izteče redni petletni mandat. 
  
Generalne sekretarje in generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi 
ministrstev in direktorje vladnih služb skladno z Zakonom o javnih uslužbencih imenuje vlada na 
predlog ministra oziroma funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe odgovoren.  
  
Položaj uradnika se pridobi za dobo petih let, izbirajo pa se na podlagi javnega natečaja. 
Posebna natečajna komisija ugotovi, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri 
kandidati so glede na svojo usposobljenost primerni za ta položaj. Natečajna komisija seznam 
kandidatov, ki so po njeni oceni glede na strokovno usposobljenost primerni za položaj, predloži 
funkcionarju, ki mu je uradnik na položaju odgovoren. Med temi kandidati funkcionar izbere 
tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši. 
  
Javni natečaj za položaj generalnega direktorja FURS je bil na spletni strani Ministrstva za 
javno upravo objavljen 27. maja 2019. Posebna natečajna komisija za izvedbo tega javnega 
natečaja je ministru za finance posredovala poročilo o primernosti kandidatov. 
  
Skladno z navedenim je minister za finance vladi v imenovanje za generalnega direktorja FURS 
predlagal Petra Jenka. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
  
 
Imenovanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije v 
Ministrstvu za okolje in prostor 
 
Vlada je izdala odločbo o imenovanju Vesne Ugrinovski za vršilko dolžnosti generalnega 
direktorja Direktorata za vode in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor, do imenovanja 
generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije, in sicer od 12. 10. 2019 do 11. 4. 2020. 
Vesna Ugrinovski izpolnjuje vse predpisane pogoje. 
 
Zakon o javnih uslužbencih med drugim določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega 
postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja v ministrstvu brez 
javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za 
vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje. Postopek javnega natečaja je bil že uveden, prav tako je  s strani Ministrstva za javno 
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upravo že prejet sklep o imenovanju posebne natečajne komisije in dne 25. 9. 2019 objavili 
javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije.  

 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor 

 
  
Vlada Petra Velkavrha imenovala za direktorja Sklada RS za nasledstvo 
  
Vlada je danes izdala odločbo, s katero je Petra Velkavrha imenovala za direktorja Sklada RS 
za nasledstvo za dobo štirih let, in sicer od 3. decembra 2019 do najdlje 2. decembra 2023 z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Direktorici sklada Metki Prevc se 2. decembra 2019 izteče 
redni štiriletni mandat. 
  
Zakon o Skladu RS za nasledstvo in visokem predstavniku RS za nasledstvo določa, da 
direktorja sklada imenuje vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, ob predhodnem 
soglasju nadzornega sveta, za dobo štirih let, pri čemer je lahko ponovno imenovan. Omenjeni 
zakon tudi določa, da minister za finance direktorja sklada v imenovanje vladi predlaga na 
podlagi izvedenega javnega natečaja, ki mora biti objavljen najmanj šest mesecev pred 
potekom mandata obstoječemu direktorju. 
  
Javni natečaj za direktorja Sklada RS za nasledstvo je bil na spletni strani Ministrstva za finance 
in Zavoda RS za zaposlovanje ter v Uradnem listu RS objavljen 10. maja 2019.  
  
Za izbiro kandidata je bila imenovana natečajna komisija, ki je opravila razgovore s kandidati, ki 
so izpolnjevali razpisne pogoje. 
  
Nadzorni svet je podal soglasje k predlogu, da se za novega direktorja Sklada RS za nasledstvo 
imenuje Petra Velkavrha. Tak predlog je bil podan tudi vladi. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja 
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij 
 
Vlada je sprejela Sklep o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje 
razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. 
 
Na podlagi Zakona o prostovoljstvu, Zakona o nevladnih organizacijah in Zakona o Vladi RS 
Vlada imenuje člane Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, 
prostovoljskih in nevladnih organizacij. 
 
V Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in 
nevladnih organizacij se imenujejo: 
 
s strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije: 

 Nika Benedik, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije – članica in  
Nika Poglajen kot njena namestnica; 

 Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo – članica in  
Urška Kavčič kot njena namestnica; 

 Barbara Goričan, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – 
članica in Mateja Ušlakar kot njena namestnica; 

 Metka Šošterič, Ministrstvo za kulturo – članica in  
Vida Koporc Sedej kot njena namestnica; 

 Tin Kampl, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – član in  
Aleš Ojsteršek kot njegov namestnik; 

 Andreja Ferlin Lubi, Ministrstvo za obrambo – članica in  
Robert Zadek kot njen namestnik; 

 Damijan Jagodic Ministrstvo za zdravje – član in  
Nadja Čobal kot njegova namestnica; 
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 Jelena Torbica, Ministrstvo za okolje in prostor – članica in  
Gregor Plantarič  kot njen namestnik; 

 Vesna Stradar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – članica in 
Andrejka Majhen kot njena namestnica; 

 Franci Kregar, Ministrstvo za notranje zadeve – član in  
Nina Žitek kot njegova namestnica, 
 
s strani predstavnikov nevladnih organizacij: 

 Matej Planko – član in  
Inga Remeta kot njegova namestnica; 

 Tina Divjak – članica in  
Bojan Vogrinčič kot njen namestnik; 

 Breda Krašna – članica in  
Jaka Matičič kot njen namestnik; 

 Ema Verbnik – članica in  
Amalija Šiftar kot njena namestnica; 

 Igor Miljavec – član in  
Jurček Nowakk kot njegov namestnik; 

 Bojan Golčar – član in  
Spomenka Valušnik kot njegova namestnica; 

 Janoš Kern – član in  
Borut Pelko kot njegov namestnik in 
 
s strani predstavnikov prostovoljskih organizacij: 

 Tereza Novak – članica in  
Katja Sešek kot njena namestnica; 

 Simona Stegne – članica in  
Jasna Martinjak kot njena namestnica; 

 Tilen Lah – član in  
Ivan Kramberger kot njegov namestnik. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Spremembe članstva v Svetu Vlade RS za študentska vprašanja 
 
Vlada je na današnji seji na predlog Ministrstva za zdravje razrešila članico Sveta Vlade 
Republike Slovenije za študentska vprašanja Tanjo Mate in imenovala nadomestno članico 
Mojco Gobec. Za članico pa je na predlog Ministrstva za kulturo imenovala tudi dr. Tanjo 
Kerševan Smokvina. 
 
Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
 
 
Sprememba člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, 
internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije 
 
Vlada je izdala odločbo, s katero je s 1. 8. 2019 razrešila članico sveta Javne agencije 
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in 
tehnologije mag. Alenko Suhadolnik, in namesto nje, do konca mandata razrešene članice 
imenovala mag. Iztoka Grmeka.  
 
Članica sveta agencije, mag. Alenka Suhadolnik  odhaja na mesto veleposlanice Republike 
Slovenije v Peking, zato je potrebno imenovati novega člana sveta agencije. Za predstavnika 
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, je predlagan mag. Iztok Grmek, v. d. generalnega 
direktorja za gospodarsko in javno diplomacijo. 
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Zakon o javnih agencijah v 12. členu določa, da ustanovitelj javne agencije, torej Vlada 
Republike Slovenije, ki za Republiko Slovenijo izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti, 
imenuje in razrešuje člane oz. članice sveta javne agencije.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Zavod za gozdove 
Slovenije 
 
Vlada je v svet Zavoda za gozdove Slovenije kot predstavnike ustanovitelja za mandatno dobo 
štirih let od ustanovitvene seje sveta zavoda imenovala naslednje člane: 

- Štefan Preglej, predstavnik Ministrstva za finance, 
- dr. Katarina Groznik Zeiler, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, 
- Mitja Maruško, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
- mag. Robert Režonja, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Gregor Meterc, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Urška Jančar, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 
Svet zavoda ima skupaj sedemindvajset članov, od katerih je šest predstavnikov vlade, ki je 
ustanoviteljica ZGS. Sedanjim članom sveta javnega zavoda ZGS se mandat in s tem funkcija 
člana sveta izteče. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Menjava predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije v Upravnem 
odboru Centra za razvoj financ 
 
Vlada se je seznanila s prenehanjem članstva Sabine R. Stadler kot članice Upravnega 
odbora Centra za razvoj financ, Alenke Košir kot nadomestne članice Upravnega odbora 
Centra za razvoj financ ter z imenovanjem mag. Andreje Jerine za članico v Upravnem odboru 
Centra za razvoj financ in mag. Taje Čehovin, kot nadomestne članice v Upravnem odboru 
CEF. 
 
Vlada je leta 2001 ustanovila ustanovo Center za razvoj financ (CEF) kot regionalno ustanovo 
v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo, z namenom oblikovanja dodatnih razvojnih 
kapacitet za podporo pri izvedbi reform javnih financ v državah Jugovzhodne Evrope. 
 
Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 
 
 
Ustanovitev Medresorske delovne skupine za pripravo pripojitve kapitalskih naložb k 
Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije 
 
Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo pripojitve 
kapitalskih naložb k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu. 
 
Delovno skupino vodi Alojz Boh iz Ministrstva za finance. Sestavljajo pa jo še Jelka Markošek, 
Ministrstvo za finance (namestnica vodje), Sandi Rutar in Radovanka Petrić, Ministrstvo za 
okolje in prostor ter Uroš Korošec in Maja Nikolić Pogačar z  Ministrstva za javno upravo.  
 
Delovna skupina je ustanovljena za pomoč pri izvedbi postopka pripojitve vseh kapitalskih 
naložb, finančnih naložb v Stanovanjsko podjetje d.o.o. Ravne in finančnih naložb v Spekter 
d.o.o. Trbovlje, k Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije. 
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor  
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Ustanovljen je Svet za socialno ekonomijo 
 
Vlada je izdala Odlok o ustanovitvi Sveta za socialno ekonomijo. Svet je strokovno in 
posvetovalno telo vlade, ki zanjo opravlja strokovne naloge, zagotavlja usklajevanje politik na 
področju socialne ekonomije in ji nudi pomoč pri odločanju o zadevah s področja socialne 
ekonomije v Republiki Sloveniji. 
 
Njegove naloge so priprava Strategije razvoja socialne ekonomije, podajanje mnenj k programu 
ukrepov, spremljanje izvajanja strategije in usmerjanje in spremljanje delo izvajalcev ukrepov. 
 
Svet je sestavljen iz predsednika in 20 članov. Predsednik sveta je minister za gospodarski 
razvoj in tehnologijo. Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Vlada imenuje člane sveta najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. 
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Ministrstvo za obrambo z novim pravilnikom o službenih stanovanjih 
 
Vlada je dala soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih 
stanovanjih Ministrstva za obrambo. Novi pravilnik je bil pripravljen v okviru zagotavljanja 
celostne oskrbe pripadnikov Slovenske vojske. 
 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za 
obrambo vsebuje pomembne spremembe glede vrednotenja kadrovskih meril in dopolnitev 
drugih meril. Namen spremembe je zagotoviti celostno oskrbo pripadnikov Slovenske vojske. 
Tako pripadnice in pripadniki na deficitarnih dolžnostih pridobijo dodatne točke in si povečajo 
možnosti za dodelitev stanovanja, kar je pomembno v postopku nabora novih kadrov. 
 
Z dopolnitvijo Pravilnika o službenih stanovanjih Ministrstva za obrambo je urejen tudi nadaljnji 
najem službenega stanovanja, če najemnik zaradi uporabe inštituta mirovanja pravic iz 
delovnega razmerja začasno prekine delovno razmerje na ministrstvu in če  je najemnik v času 
zaposlitve na ministrstvu v dogovoru z drugim organom državne uprave začasno razporejen na 
delo v drug organ in se vrne nazaj na delo na ministrstvo. 
 
Predlog vsebuje nekatere redakcijske spremembe in več manjših sprememb, kot na primer da 
omogoča vložitev prijave tudi po elektronski pošti na naslov glavne pisarne ministrstva, če ima 
prosilec certificiran elektronski podpis. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Vlada sprejela javni poziv za kandidate za predstavnika ustanovitelja v Nadzornem svetu 
Slovenske tiskovne agencije 
 
Vlada je ponovno določila besedilo Javnega poziva vlade kandidatom za predstavnika 
ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije, ki bo objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za kulturo.   

 
Vlada zato imenuje komisijo za pregled prispelih vlog na objavljeni javni poziv za predstavnika 
ustanovitelja v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije v sestavi:  

- Tamara Vonta, generalna direktorica Direktorata za medije, Ministrstvo za kulturo, 
- Miloš Kosić, namestnik generalnega sekretarja, Ministrstvo za kulturo, 
- Branko Jezovšek, podsekretar, Direktorat za medije, Ministrstvo za kulturo, 
- Bojana Kovačič, sekretarka, Ministrstvo za kulturo. 

 
Komisija bo pregledala prispele vloge in predlagala najustreznejšega kandidata oziroma 
kandidatko iz področja pravnih strok, saj je vlada na podlagi javnega poziva državnemu zboru 
že predlagala štiri kandidate, a je ena od kandidatk naknadno umaknila kandidaturo za članico 



 

 27 

Nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije. Tako v Nadzornem svetu Slovenske tiskovne 
agencije ni strokovnjaka s pravnega področja, saj je bila kandidatka, ki je odstopila od 
kandidature, edina.  
 
Vir: Ministrstvo za kulturo 
 


