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Vlada določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin
Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in ga
posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku.
S predlaganim zakonom se ureja zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih
nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli
zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne
zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo
racionalnejše porabe javnih sredstev.
Novembra 2018 je bil predstavniki reprezentativnih združenj sklenjen Dogovor o višini
povprečnine za leto 2019. Ta dogovor, ki so ga pristojni minister in predsedniki reprezentativnih
združenj občin podpisali 20. 11. 2018, v 1. točki določa, da se ustanovi posebno delovno telo (iz
predstavnikov vlade in občinskih združenj), ki naj bi v šestih mesecih proučilo možne
spremembe zakonodaje, da se zmanjšajo stroški občin, ki izhajajo iz njihovih zakonsko
določenih nalog.
Vlada je tako januarja 2019 ustanovila Delovno skupino za pripravo predlogov sprememb
zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin (delovna skupina). Delovna skupina je do konca
junija 2019 pregledala predloge reprezentativnih združenj za spremembe področne zakonodaje,
glede zmanjšanja stroškov občin, pripravila usmeritve za predloge sprememb posameznih
predpisov, nudila pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi sprememb zakonodaje in
spremljala postopke sprejemanja sprememb zakonodaje. Rešitve za zmanjšanje stroškov
občin, povečanje prihodkov občin in zmanjšanje administrativnih ovir je skupina iskala na
podlagi predlogov reprezentativnih združenj občin. V vseh primerih ne gre samo za prihranke
javnih sredstev, ampak bodo na podlagi presoje ustavnega pogoja, da gre za lokalno nalogo,
odslej nekatere občinske pristojnosti opredeljene kot državne, s tem pa se bo finančna
obveznost iz občinskih proračunov prenesla na državni proračun.
Vlada predlaga Državnemu zboru sprejetje Zakona o finančni razbremenitvi občin, tako da bo s
spremembami devetih zakonov, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, dosežen cilj zmanjšanja
stroškov in administrativnih bremen ter povečanja prihodkov občin za izvajanje njihovih
obveznih nalog in ustavne zasnove občin, s ciljem, da občine izvajajo naloge, ki se nanašajo na
lokalno prebivalstvo in so lokalne. Evropska listina lokalne samouprave (MELLS) v 4. členu
določa, da naj javne naloge po možnosti izvajajo tiste oblasti, ki so državljanom najbližje.
Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo pri uresničevanju svojih pobud glede
vsake stvari, ki ni izključena iz njihove pristojnosti ali ni v pristojnosti kakšne druge oblasti.
Podrobnejše obrazložitve sprememb in členov posamičnih zakonov, ki se jih omenjene
spremembe dotikajo, so zajete v gradivu.
Vir: Ministrstvo za javno upravo
Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 v letu 2020
Vlada je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2020.

Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali iz Programa razvoja
podeželja 2014-2020 v letu 2020. V njej sta opredeljeni vsebina in izvedba ukrepa z določitvijo
vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter
pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije. Določa tudi način izračunavanja
plačil in višino plačil ter podrobnejša izvedbena pravila v zvezi s kontrolami, sistemom
zmanjšanja plačil ter izključitev. V letu 2020 se bo ukrep dobrobit živali izvajal v treh operacijah,
in sicer za prašiče, govedo in drobnico.
Namen ukrepa je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali,
ki presegajo zahteve ravnanja iz uredbe o navzkrižni skladnosti in običajno rejsko prakso iz
Programa razvoja podeželja 2014-2020.
Slovenija bo za izvedbo ukrepa v letu 2020 namenila do 7,2 milijona evrov. 25 % sredstev se bo
zagotovilo iz proračuna RS, 75 % pa iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vlada sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica
kulture 2025« v Sloveniji
Vlada bo ob pripravi sprememb proračuna za leto 2021 in ob pripravi proračunov za leta 2022
do leta 2026 za posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne
infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 načrtovala sredstva v višini 10 milijonov EUR.
Naziv Evropska prestolnica kulture (v nadaljevanju EPK) ima lahko številne potencialne koristi
za vsa mesta, ki kandidirajo na razpisu, ne glede na to ali je njihova kandidatura uspešna ali ne.
Od leta 2007 so naziv EPK prejeli zelo različni tipi mest, vključno z glavnimi mesti (Luksemburg,
Vilna, Talin…), velikimi nekdanjimi industrijskimi središči (Liverpool, Essen für die Ruhr…) ali
manjšimi mesti (Sibiu, Linz, Pécs, Maribor, Košice). Ena od glavnih izkušenj EPK je brez dvoma
ta, da so vse EPK različne, kar odseva evropsko kulturno raznolikost. Rezultati so v prvi vrsti
kulturni: z naslovom EPK se kulturna dejavnost v mestu poveča, doseže se nova publika in
pogled na kulturne izvajalce postane bolj mednaroden, s čimer le ti izboljšajo svoje veščine in
profesionalnost. Glavne gospodarske koristi vključujejo povečanje turizma, regeneracijo in
urbani razvoj, učinke na druge sektorje in večjo pozornost mesta na mednarodni ravni.
Naprimer: ocenjuje se, da je vsak evro javnega denarja, vloženega v Mons 2015 (Belgija),
ustvaril med 5,5 in 6 EUR za lokalno gospodarstvo. Poleg zgoraj omenjenih takojšnjih rezultatov
je EPK tudi proces dolgoročnih sprememb za mesto, njegovo podobo, kulturni sektor in
državljane, pri čemer se pričakuje, da bodo te spremembe imele pozitivne učinke še več let po
tem, ko se dogodek dejansko odvije.
Upoštevajoč številne pozitivne kulturne, gospodarske in socialne učinke preteklih skrbno
načrtovanih projektov Evropskih prestolnic kulture, bo vlada podprla posamezne razvojno
usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 v
višini 10 milijonov EUR.
Z namenom centralnega spremljanja projekta EPK 2025 bo vlada na podlagi predloga
Ministrstva za kulturo sprejela sklep o ustanovi Medresorske delovne skupine za zagotavljanje
strokovne podpore pri pripravi in izvedbi projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v
Sloveniji.
Mesta lahko svoje vloge za kandidaturo oddajo do 31. 12. 2019, imenovanje EPK 2025 v
Sloveniji bo predvidoma izvedeno konca leta 2020.
Vir: Ministrstvo za kulturo
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Izredna naturalizacija – predhodno mnenje o sprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije
Postopek sprejema Angelike Mlinar v državljanstvo Republike Slovenije poteka v skladu s 13.
členom Zakona o državljanstvu (izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov). Tako je danes,
12. decembra 2019, Vlada Republike Slovenije na seji ugotovila, da obstaja interes Republike
Slovenije za sprejem omenjene osebe v državljanstvo Republike Slovenije.
Na podlagi tega mnenja in ob izpolnjevanju ostalih zakonsko določenih pogojev bo v
nadaljevanju upravnega postopka Ministrstvo za notranje zadeve izdalo odločbo o sprejemu
osebe v državljanstvo Republike Slovenije.
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna
plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami iz PRP obdobje 2014–2020
Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja zaradi:
-

-

določitve, da morajo upravičenci, ki so vključeni v ukrep ekološko kmetovanje, opraviti
šesturni program usposabljanja za leto 2019 najpozneje do 15. marca 2020, in ne do
20. decembra 2019, kot določa veljavna uredba;
določitve, da Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
podatke o opravljenem usposabljanju za ukrep EK za leto 2019 za posamezna
kmetijska gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: KMG) prevzame najpozneje 29. marca
2020, in ne 1. februarja 2020, kot določa veljavna uredba.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada izdala spremenjeno Uredbo o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora
Karavanke. S predlagano uredbo se zvišuje višina cestnine za vozila cestninskega razreda R1
(vozila do 3,5 t največje dovoljene mase), in sicer s 6,07 EUR brez DDV na 6,15 EUR brez
DDV. Prav tako se za vozila cestninskega razreda R1 zvišuje vrednost neprenosljive točkovne
karte, in sicer s sedanjih 26,97 EUR brez DDV na 27,54 EUR brez DDV.
Omenjeno zvišanje višine cestnine oziroma vrednosti točkovne karte za cestninski razred R1 je
posledica sklepa, ki ga je Meddržavna komisija za cestni predor Karavanke sprejela v letu 2015,
in sicer, da se višina cestnine za vozila do 3,5 t največje dovoljene mase enkrat letno uskladi z
rastjo cen življenjskih potrebščin v predhodnem letu. Višina cestnine se uskladi na podlagi
harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin (HICP), kot ga objavlja Statistični urad
Evropske unije (Eurostat) za preteklo leto, pri čemer se upošteva srednja vrednost za območje
Slovenije in Avstrije. Po uradno objavljenih podatkih Eurostata je znašala povprečna rast
harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin v letu 2018 za Avstrijo 2,1 %, za Slovenijo
pa 1,9 %, v povprečju obeh držav pa 2 %.
Z novelo predlagane uredbe se ne zvišuje višina cestnine za uporabo cestnega predora
Karavanke za vozila nad 3,5 t največje dovoljene mase (tovorna vozila), ker je cestninjenje
tovornih vozil urejeno z zakonodajo EU, ki predpisuje, da se višina cestnine za omenjena vozila
določa glede na stroške upravljanja, vzdrževanja in razvoja cestninskega omrežja. Določanje
višine cestnine za tovorna vozila ni v pristojnosti meddržavne komisije, ampak državi
pogodbenici višino cestnine, ki jo morajo plačevati tovorna vozila za uporabo cestnega predora
Karavanke, določata povsem samostojno ob upoštevanju pravil zakonodaje EU.
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Učinek predlagane uskladitve višine cestnine za vozila cestninskega razreda R1 je v letu 2020
ocenjen na pribl. 161.000 EUR neto dodatnih prihodkov, odvisno od realizirane rasti prometa v
prihodnje.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020
Vlada je sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in
vodnih zemljišč za leto 2020.
Vodno povračilo predstavlja obveznost plačila imetnikov vodne pravice za povrnitev stroškov
rabe vode, ki jih povzročajo imetniki vodnih pravic s posebno rabo vode po različnih namenih.
Namen vodnega povračila je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem voda, po
načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Vodno povračilo ima naravo okoljske dajatve za rabo
naravne dobrine in pomeni ekonomski ukrep varstva okolja, ki spodbuja učinkovito rabo
naravne dobrine tako, da imetnike vodne pravice za posebno rabo vode obremenimo s plačilom
vodnega povračila tako, da pokrivajo vsaj del stroškov obremenjevanja voda.
Z namenom trajnostne uporabe vodnih virov se vsi imetniki vodne pravice, ki uporabljajo vodo
za različne namene dolžni prispevati k pokrivanju stroškov, ki nastajajo in s tem prispevajo k
izvajanju ukrepov upravljanja voda.
Sprejete cene za leto 2020 ob nespremenjeni rabi vode glede na leto 2019 predstavljajo enak
prihodek. Ocenjena vrednost priliva za leto 2020 iz naslova vodnega povračila znaša približno
31 milijonov evrov.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Višina plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2020
Vlada je sprejela Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode
za leto 2020.
Višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode je ena izmed
spremenljivk formule za izračun plačila za koncesijo (koncesijska dajatev) in v letu 2020 znaša
1,405 evra.
Gre za redno plačilo koncesijske dajatve na podlagi podeljenih vodnih pravic. Višina plačila za
koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2020 je oblikovana na podlagi uradnih
podatkov Direkcije RS za vode za leto 2018 in je izračunana po formuli, določeni v uredbah o
koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač.
Celotni priliv iz naslova koncesij za rabo vode za proizvodnjo pijač je za leto 2020 ocenjen na
481.668 evrov, kar predstavlja približno 17.000 evrov manj prilivov kot, če bi za isto količino
uporabili vhodne podatke, ki so veljali v letu 2019.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Znižanje odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč
Vlada je sklenila, da se Javnemu podjetju INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.,
Leskovec pri Krškem (INFRA) zniža odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih
zemljišč za vrednost investicije v ureditve, namenjene odvzemu vode za namakanje kmetijskih
zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice. Tako se delno zniža drugi del
odškodnine v višini 2.824.578,93 evrov, odmerjene z odločbo Ministrstva za okolje in prostor z
dne 17. 3. 2016 zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča z boniteto večjo od 50,
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in sicer za vrednost investicije v ureditve, ki so namenjene odvzemu vode za namakanje
kmetijskih zemljišč na območju akumulacijskega bazena HE Brežice, to je izgradnjo treh
črpališč za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v investicijski vrednosti 1.808.581,12 evrov.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada sklenila pogodbo z družbo SŽ- Potniški promet o odstopu terjatev v zavarovanje
Pogodba o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in
čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 omogoča nemoteno
sofinanciranje izvajanja prevoza potnikov v železniškem prometu in nakup novih 25 vlakovnih
kompozicij s pomočjo finančnih sredstev iz dela nadomestila za izvajanje navedene obvezne
gospodarske javne službe.
RS kot naročnik in SŽ - Potniški promet, d.o.o. kot izvajalec sta sklenila, da če se ta pogodba
predčasno razveže, ali v primeru, da vozna sredstva niso dobavljena v celoti, je družba SŽ Potniški promet dolžna RS vrniti vsak izplačan znesek razvojnega dela nadomestila.
Obveznost vrnitve razvojnega dela nadomestila, v primeru, da sredstva niso dobavljena v celoti
ali v primeru predčasne razveze Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe, sta
družba SŽ - Potniški promet, d.o.o. in RS zavarovali z zastavo ali s »fiduciarnim odstopom
pravic do dobavitelja voznih sredstev«, katere je družba SŽ-Potniški promet dolžna, d.o.o.
nabaviti in je v ta namen tudi sklenila Pogodbo o dobavi voznih sredstev. Na ta način je RS
zavarovala svojo pravico do vrnitve razvojnega dela nadomestila oz. si prizadeva zagotoviti
nemoteno izvajanje gospodarske javne službe prevoza potnikov potniškem prometu.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Vlada sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo o učinkovitosti izkoriščanja
jedrske energije
Vlada je sprejela Odzivno poročilo na Revizijsko poročilo Učinkovitost strateškega načrtovanja
dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije in načrtovanja
proizvodnje električne energije v jedrskih elektrarnah.
Ministrstvo za infrastrukturo je Slovenski državni holding pozvalo k predložitvi poročila GEN
energije d. o. o. in ocene SDH o ustreznosti opravljenih strokovnih analiz. SDH je ministrstvu
predložil le poročilo GEN energije, d. o. o. o opravljenih ekonomskih in drugih strokovnih
analizah. Predhodna ocena na podlagi pregleda tega poročila in priložene dokumentacije kaže,
da GEN energija, d. o. o. opravljene analize ocenjuje za zadostno podlago za sprejem strateške
odločitve glede nadaljnega dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije.
Vlada potrdila predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije, Državni zbor pa zaradi
predčasne razpustitve predloga resolucije ni obravnaval. V drugi polovici leta 2018 je prišlo do
sprejetja zakonodaje EU, ki vpliva na načrtovanje dolgoročnega razvoja na področju energetike,
zato vlada meni, da je treba omenjeni predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije
celostno prenoviti.
Evropska Unija državam članicam predpisuje obveznost sprejetja celovitih nacionalnih
podnebnih in energetskih načrtov, s katerimi si morajo države članice zastaviti nacionalne
podnebne in energetske cilje do leta 2030, ter dolgoročnih strategij zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov do leta 2050. V skladu s tem bo morala dolgoročna strategija med drugim
vsebovati tudi ocenjeni verjetni delež energije iz obnovljivih virov v porabi končne energije do
leta 2050; oceno verjetne porabe energije do leta 2050 in konkretno tudi za sektor
energetskega sistema, oceno prihodnjega zniževanja emisij in rabe energije, kar vsebinsko
zajema tudi rabo električne energije. Dodatno velja odgovoriti, da brez odločitve o predvidenih
tehnologijah ne bo mogoče oceniti potrebnih naložb in stroškov njihovega financiranja.
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Če bo dolgoročna strategija Republike Slovenije pripravljena v skladu z evropsko uredbo, se
pripravljalci dolgoročne strategije ne morejo izogniti opredelitvi, ali bo v prihodnosti jedrska
energija vir za proizvodnjo električne energije. Prenovljeni Energetski koncept Slovenije bo
moral biti pripravljen v skladu s sprejeto dolgoročno strategijo, saj vsebinsko pokriva le del
ukrepov za doseganje ciljev dolgoročne strategije.
Vlada je na podlagi zgoraj omenjenih dejstev pripravila načrt aktivnosti z opredelitvijo aktivnosti,
odgovornih oseb in rokov za sprejem stališča, ali bo v prihodnosti jedrska energija vir za
proizvodnjo električne energije, ter za vključitev tega stališča v predlog Energetskega koncepta
Slovenije.
V zvezi z zahtevo iz revizijskega poročila, da morajo ministrstva medsebojno uskladili vsebine
ključnih strateških dokumentov države (energetska politika, strategija upravljanja kapitalskih
naložb države, strategija prostorskega razvoja Slovenije, strategija za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov) glede dolgoročne rabe jedrske energije za proizvodnjo električne energije,
vlada pojasnjuje, da bo vsebina ključnih strateških dokumentov države medresorsko usklajena
s sprejetjem že omenjene dolgoročne strategije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta
2050, s katero bo usklajen Energetski koncept Slovenije, saj Poslovnik Vlade Republike
Slovenije določa, da morajo biti vsa gradiva, ki jih obravna vlada, predhodno medresorsko
usklajena. To pa je tudi konkretno določeno uredbi, kot ena od obveznih zahtev dolgoročne
strategije zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo
Vlada se ves čas zavzema za zagotavljanje socialne in materialne varnosti vseh kategorij
upokojencev
Vlada je sprejela Odgovor na peticijo Sindikata upokojencev Slovenije in Civilne iniciative Za
upokojence gre za izboljšanje položaja upokojencev in ga pošlje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Vlada v odgovoru poudarja, da se ves čas zavzema za zagotavljanje socialne in materialne
varnosti vseh kategorij upokojencev, v okviru tega cilja pa tudi za odpravo varčevalnih ukrepov
v povezavi z usklajevanjem pokojnin. Vlada tako v zadnjih letih znotraj dovoljenih okvirov
zagotavlja več sredstev za upokojence. Varčevalni ukrepi, ki so bili začasne narave, so bili
odpravljeni že v letu 2016, ko so bile izkazane ugodnejše družbeno-ekonomske razmere. Vse od
tedaj so se pokojnine usklajevale celo ugodneje kot bi se usklajevale skladno s sistemsko
zakonodajo. Tako so se pokojnine, poleg rednih uskladitev (za 0,2 % v letu 2010, za 0,4% v letu
2011, za 0,1% v letu 2013, za 0,7% v letu 2016, za 1,5 % v letu 2017, za 2,2 % v letu 2018 in
za 2,7 % v letu 2019), v zadnjih letih tudi izredno usklajevale, in sicer za 0,4 % v letu 2016 in za
1,1 % v letu 2018. Tudi v letošnjem letu je poleg redne uskladitve, ki je bila že izvedena, ob
koncu leta predvidena tudi izredna uskladitev v višini 1,5 %.
Na podlagi amandmaja na predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v
javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), ki je bil v
Državnem zboru sprejet 21. 11. 2019, se bodo pokojnine v decembru 2020 izredno uskladile v
nominalni višini 6,50 eurov enotno za vse upokojence, če bo gospodarska rast za leto 2019
presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Če bo gospodarska rast presegla 3,5
odstotka, bo izredna uskladitev znašala 9,75 eurov, v primeru, da pa bo gospodarska rast
presegla 4,5 odstotke bruto domačega proizvoda, bo izredna uskladitev znašala 13,00 eurov.
Enako kot pokojnine se usklajuje tudi najnižji znesek zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša
530,57 evra, po decembrski izredni in januarski redni uskladitvi pokojnin pa bo znašal 557,37
evra.
Vendar pa želi vlada opozoriti, da usklajevanje pokojnin po drugi strani bistveno vpliva na stanje
odhodkov pokojninske blagajne na dolgi rok ter na vzdržnost celotnega pokojninskega sistema.
Glede na dejstvo, da npr. izredna uskladitev pokojnin v višini enega odstotka pomeni približno
50 mio evrov dodatnih finančnih sredstev iz državnega proračuna na letni ravni, vlada v zvezi s
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finančnimi učinki usklajevanja poudarja, da je potrebno pri izvedbi vseh ukrepov na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (vključno z usklajevanjem pokojnin) upoštevati tudi
javno finančne zmožnosti Republike Slovenije in samega pokojninskega sistema.
Vlada tudi pojasnjuje, da je višina letnega dodatka vezana na stanje na področju javnih financ,
pri čemer je v zadnjih letih za njegovo izplačilo namenjenih več sredstev. Do izplačila so
upravičeni vsi upokojenci, poleg tega pa je ustrezno usklajena tudi lestvica za njegovo
dodelitev. V letošnjem letu so bila za izplačilo zagotovljena dodatna sredstva v višini 140 mio
evrov, kar je na enaki ravni kot leta 2012, pred uveljavitvijo ZUJF. Letni dodatek so prejeli vsi
upokojenci, in sicer v petih različnih višinah (od 127 do 437 evrov), v odvisnosti od višine
pokojnine, ki jo prejemajo, pri čemer so se višine letnega dodatka v primerjavi z letom 2018 v
vseh razredih povišale za 27 evrov. Tudi za prihodnje leto je višina letnega dodatka določena v
petih različnih zneskih (od 130 do 440 evrov), pri čemer se bo skupni znesek, namenjen za
izplačilo letnega dodatka, v primerjavi z letošnjim letom še povečal in bo znašal okvirno 145
milijonov evrov.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Soglasje Občini Metlika za načrtovanje prostorskih ureditev
Vlada je izdala Občini Metlika soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v
območju Državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Maline do
mednarodnega mejnega prehoda Metlika in priključka Črnomelj jug in območju Državnega
prostorskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine.
Občina Metlika želi s spremembami in dopolnitvami občinskega prostorskega načrta na delu
načrtovane priključne ceste od Malin do Jugorja, ki je bila kasneje načrtovana po drugi trasi z
drugim DPN, uskladiti namensko rabo prostora z obstoječim stanjem. V delu koridorja te ceste v
naselju Jugorje želi občina širiti stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo, izvesti manjše
spremembe namenske rabe in prilagoditi enote urejanja prostora. Občina Metlika želi spremeniti
namensko rabo prostora in prilagoditi enote urejanja prostora tudi na območju Božič vrha, kjer
je v veljavi DPN za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Postopek izdaje koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vodnjaka Fi 14 za ogrevanje
Vlada obvešča pobudnika Sončni vrt d. o. o., Turnišče, da se postopek izdaje koncesijskega
akta za rabo termalne vode iz vodnjaka Fi 14 za ogrevanje ne začne.
Pobudnik v postavljenem roku namreč ni dopolnil svoje pobude za podelitev koncesije za rabo
termalne vode iz vodnjaka Fi 14 za ogrevanje rastlinjakov.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor

Postopek izdaje koncesijskega akta za rabo termalne vode iz vrtine MD-1/05 za potrebe
kopališča Slovenj Gradec
Vlada obvešča pobudnika Mestno občino Slovenj Gradec, da se postopek izdaje koncesijskega
akta za rabo termalne vode iz vrtine MD-1/05 za potrebe kopališča Slovenj Gradec ne začne.
Pobudnik v postavljenem roku namreč v celoti ni dopolnil svoje pobude za podelitev koncesije
za rabo termalne vode iz vrtine MD-1/05 za potrebe kopališča in ni izkazal, da izpolnjuje pogoj
glede pridobitve koncesije.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
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Sprememba pobude za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih
investicijskih pogodb
Vlada je sprejela spremembo pobude za sklenitev pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU
dvostranskih investicijskih sporazumov in o določitvi prehodnega obdobja za arbitražne
postopke v intra-EU investicijskih sporih, ki potekajo, vključno s postopki na podlagi Pogodbe o
energetski listini.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predlagalo spremembo pobude za sklenitev
Pogodbe o prenehanju veljavnosti intra-EU bilateralnih investicijskih sporazumov in o določitvi
prehodnega obdobja za arbitražne postopke v intra-EU investicijskih sporih, ki potekajo,
vključno s postopki na podlagi Pogodbe o energetski listini (pogodba). Zdaj imenuje sporazum o
prenehanju veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb med državami članicami Evropske
unije.
Potrjeno pobudo s strani vlade je potrebno spremeniti zaradi spremembe predvidenega števila
pogodbenic. Zaenkrat naj ne bi pogodbe podpisali Združeno kraljestvo in Švedska. Združeno
kraljestvo je ves čas sodelovalo pri pogajanjih in je glede na razvoj dogodkov v zvezi z izstopom
iz EU, sporočilo, da pogodbe ne namerava podpisati. Švedska pa pogodbe ni pripravljena
podpisati zaradi temeljnih vsebinskih razhajanj.
Slovenska delegacija pa je na pogajanjih izhajala iz potrjene pobude, iz katere med drugim
izhaja, da podpre predlagani način implementacije sodbe Achmea. Na ta način se države
članice izognejo potrebi po dvostranskemu urejanju posledic omenjene sodbe, kar bi lahko
vodilo v različne rešitve pri različnih dvostranskih sporazumih in s tem različno obravnavanje
investitorjev in držav. Zato si je slovenska delegacija skupaj s še drugimi državami prizadevala
za to, da bi vse države članice EU podpisale pogodbo.
Na podlagi navedenega se je predlagal podpis pogodbe s tistimi državami, ki so jo pripravljene
podpisati. S preostalimi državami pa se prenehanje veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb
uredi na podlagi bilateralnega dogovora. Prednost navedenega pristopa je tudi v tem, da pri
bilateralni ureditvi prenehanja veljavnosti ne bo treba sprejemati pobud za ureditev prenehanja
veljavnosti bilateralnih investicijskih pogodb za vsako državo posebej.
Zaradi večje fleksibilnosti glede formata podpisnikov na podlagi dogovora na EU ravni, se poleg
navedenega kot alternativa sedanjemu podpisniku, predlaga pooblastitev Iztoka Jarca,
veleposlanika in stalnega predstavnika Republike Slovenije pri Evropski uniji.
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2020 za nekatere staleže rib
v Sredozemskem in Črnem morju
Vlada je sprejela stališče k zadevi Predlog uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto
2020 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib v Sredozemskem in Črnem morju. Vlada
RS podpira predlog uredbe.
Za Slovenijo so pomembne zlasti rezervacije za ribolov na male pelagične staleže (sardelo in
sardona) in na pridnene staleže v severnem Jadranu.
Predlog za slovensko ribištvo vključuje tudi dovoljeno količino ulova sardele in sardona na ravni
do 300 ton letno, za pridnene staleže pa dovoljeni ribolovni napor na ravni do 3.000 ribolovnih
dni letno, kar omogoča ohranitev in trajnostni razvoj tradicionalnih vzorcev slovenskega ribištva.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Predlog Evropskega parlamenta o prehodnih določbah za podporo iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada v
letu 2021
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog Evropskega parlamenta in Sveta
o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021. Vlada
RS podpira predlog.
Slovenija izpostavlja pomen sprejetja prehodnih določb Skupne kmetijske politike (SKP), s
čimer se zagotovi kontinuiteta izvajanja politike do sprejetja strateških načrtov držav članic. Pri
čemer glede na potek obravnave zakonodajnega svežnja o SKP po letu 2020 Slovenija
opozarja na potrebo po razmisleku, ali ne bi bilo potrebno nekoliko daljše prehodno obdobje od
predvidenega enoletnega podaljšanja obstoječega sistema.
Hkrati Slovenija opozarja, da je potrebno razrešiti še nekatera odprta vprašanja tehnične
narave, med drugim tudi dodeljevanja sredstev po letu 2021 po principu stara pravila,
financirana s starimi sredstvi, v kolikor ima država članica še na razpolago sredstva ter
možnost, da se država odloči za uporabo sredstev pravic porabe za leto 2021 za cel program
razvoja podeželja oziroma le posamezne ukrepe, medtem ko določene ukrepe, kjer sredstva
programa razvoja podeželja ostajajo, plačuje iz pravic porabe za leto 2020 (stara sredstva).
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredb glede finančne
discipline od proračunskega leta 2021 naprej in glede prožnosti med stebroma za
koledarsko leto 2020
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi Uredbe glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in
Uredbe glede prožnosti med stebroma za koledarsko leto 2020. Vlada podpira predlog uredbe.
Slovenija izpostavlja pomen sprejetja prehodnih določb Skupne kmetijske politike, s čimer se
zagotovi kontinuiteta izvajanja te politike do sprejetja strateških načrtov držav članic.
Pri čemer glede na potek obravnave zakonodajnega svežnja o SKP po letu 2020 opozarja na
potrebo po razmisleku, ali ne bi bilo potrebno nekoliko daljše prehodno obdobje od
predvidenega enoletnega podaljšanja obstoječega sistema.
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Informacija o podpisu Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno
gospodarstvo Srbije o sodelovanju v kmetijstvu in razvoju podeželja
Državni sekretar Damjan Stanonik namerava, v imenu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije dr. Aleksandre Pivec, ob robu zasedanja vlad Slovenije in Srbije,
v Novem Sadu podpisati Memorandum o soglasju med Ministrstvom z kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo
Republike Srbije o tehničnem sodelovanju v kmetijstvu in razvoju podeželja.
Podpis memoranduma bo dal svež zagon in spodbudo sodelovanju ter nudenju medsebojne
pomoči med ministrstvoma za kmetijstvo Slovenije in Srbije, med slovenskimi in srbskimi
strokovnimi ter znanstveno raziskovalnimi institucijami pri prenosu znanja in primerov dobrih
praks ter usposabljanja na področju kmetijstva in razvoja podeželja.
Memorandum o soglasju je mednarodni akt, ki ni mednarodna pogodba, ampak nepogodbeni
akt in ne nosi finančnih posledic.
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Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Vlada se je seznanila z Informacijo o prispevku za Svet Evrope za podporo razširjeni
delni skupini o sodelovanju pri preprečevanju zlorabe in nelegalnega trgovanja s
prepovedanimi drogami
Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o prostovoljnem prispevku za Svet Evrope
za podporo razširjeni delni skupini o sodelovanju pri preprečevanju zlorabe in nelegalnega
trgovanja s prepovedanimi drogami (Pompidou skupina), in sicer projektu Raziskovanje in
upravljanje razsežnosti človekovih pravic v politiki na področju drog (“Exploring and bringing to
the forefront the human rights dimension of drug policy").
Prostovoljni prispevek za leto 2020 znaša 6.000 evrov in se nakaže s proračunske postavke
Ministrstva za zdravje 6065 – Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah.
Finančni prispevek bo namenjen Svetu Evrope zaradi pomanjkanja sredstev za delo strokovne
skupine razširjeni delni skupini o sodelovanju pri preprečevanju zlorabe in nelegalnega
trgovanja s prepovedanimi drogami (Pompidou skupina) in sicer projektu »Raziskovanje in
upravljanje razsežnosti človekovih pravic v politiki na področju drog« (Exploring and bringing to
the forefront the human rights dimension of drug policy). Strošek, ki znaša 6.000 EUR bo krilo
Ministrstvo za zdravje, sredstva so zagotovljena na ukrepu 2711-17-0015 – Plačevanje članarin,
proračunski postavki 6065 – Članarine in prispevki v mednarodnih organizacijah.
Vir: Ministrstvo za zdravje
Vlada sprejela stališče do mnenja Državnega sveta glede ravnanja Banke Slovenije
Vlada je na današnji seji sprejela stališče v zvezi z mnenjem Državnega sveta k Letnemu
poročilu Banke Slovenije za leto 2018 in Finančnemu načrtu Banke Slovenije za leto 2019.
Banka Slovenije je Državnemu zboru v seznanitev poslala letno poročilo za leto 2018, z letnim
obračunom za leto 2018 in finančni načrt za leto 2019. Omenjeno gradivo je med drugim
obravnaval tudi Državni svet in v zvezi z njim izdal mnenje. Predsednik Državnega zbora je
vlado pozval, da zavzame stališče do mnenja Državnega sveta.
Državni svet se je z obravnavo omenjenih gradiv seznanil z makroekonomskimi razmerami, s
katerimi se je v letu 2018 soočala in se nanje odzivala Banka Slovenije ter celotni bančni
sistem. Seznanjen je bil tudi z makroekonomskimi tveganji ter odzivi bank in podjetij nanje. V
mnenju Državnega sveta so izpostavljena tudi nekatera vprašanja glede delovanja Banke
Slovenije v zadnjem obdobju.
Vlada pojasnjuje, da je odgovore na vprašanja glede novo uvedenih ukrepov na področju
potrošniških kreditov na seji Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
podala že Banka Slovenije, ki je pristojna za oblikovanje, uveljavljanje in nadzor sistema pravil
za varno in skrbno poslovanje bank in hranilnic. Banka Slovenije poleg tega skupaj z Agencijo
za zavarovalni nadzor in Agencijo za trg vrednostnih papirjev izvaja makrobonitetno politiko, s
katero se identificirajo, spremljajo in ocenjujejo sistemska tveganja za finančno stabilnost z
namenom zaščite stabilnosti celotnega finančnega sistema. Nadzorni organi so pri ocenah za
ukrepanje in izdaji nadzornih ukrepov neodvisni.
Banka Slovenije sistematično zbira, obdeluje in analizira informacije, ki vplivajo na finančno
stabilnost, ter oblikuje predloge makrobonitetnih ukrepov na področju bančništva. Pri izvajanju
makrobonitetnega nadzora je očitno zaznala povečano tveganje za finančno stabilnost, ki izhaja
iz prekomerne rasti potrošniških kreditov ter uvedla makrobonitetne omejitve kreditiranja
prebivalstva, ki so zavezujoče za banke, hranilnice in podružnice bank članic ter podružnice
bank tretjih držav v Sloveniji. Po pojasnilih Banke Slovenije se je ta za zavezujoč ukrep odločila
na podlagi ugotovitev, da banke niso v zadostni meri upoštevale njenih makrobonitetnih
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priporočil za področje kreditiranja prebivalstva iz let 2016 in 2018, zaradi česar je po njeni oceni
prišlo do povečanih tveganj za stabilnost bančnega sistema in je bila prisiljena ukrepati.
Vlada neposrednih pristojnosti na področju izvajanja makrobonitetne politike nima, kakor tudi ne
nadzornih pristojnosti nad bankami. Vlada tudi ne more in ne sme dajati navodil ali usmeritev
Banki Slovenije v zvezi z makrobonitetnimi ukrepi, vendar pa tudi ne more podpirati
neodgovornega potrošniškega kreditiranja.
Vlada pričakuje, da bo ukrep Banke Slovenije prispeval k odgovornejšemu kreditiranju in
preprečevanju slabšanja kreditnih standardov v bančnem sektorju, kakor tudi k preprečitvi
prekomernega zadolževanja. Vlada pričakuje tudi, da je Banka Slovenije pri uvedbi ukrepov
ravnala na podlagi vseh razpoložljivih podatkov, informacij in opravljenih analiz ter sprejela
primerne in sorazmerne ukrepe. Po mnenju vlade mora Banka Slovenije aktivno spremljati
učinke tega makrobonitetnega ukrepa in ga ublažiti ali odpraviti, ko bodo doseženi želeni učinki.
Enako velja v primeru, če bi se izkazalo, da so ukrepi prekomerni in povzročajo nesorazmerne
negativne učinke tako za potrošnike, kot širše za gospodarsko rast.
Vir: Ministrstvo za finance
Vlada sprejela odgovor glede internirancev taborišča Jesenovac
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s
statusom internirancev taborišča Jasenovac in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s statusom
internirancev iz zloglasnega taborišča Jasenovac. S tem v zvezi ga zanima, ali imajo žrtve
taborišča Jasenovac priznan status žrtve vojnega nasilja, kakšne ukrepe bo Vlada Republike
Slovenije izvedla, da se Hrvaška odzove na vse krivice, ki sta jih žrtvam storila hrvaška NDH in
ustaško taborišče Jasenovac ter kako bo Vlada Republike Slovenije pritisnila na Vlado
Republike Hrvaške, da povrne škodo, ki je bila storjena žrtvam v Jasenovcu?
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da skladno z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja lahko žrtve
ustaškega taborišča Jasenovac za čas internacije v navedenem taborišču uveljavijo status in
pravice žrtve vojnega nasilja kot taboriščniki (če seveda izpolnjujejo tudi vse ostale predpisane
pogoje po zakonu), s pravico do priznanja pokojninske dobe kot posebne dobe v dvojnem
trajanju za čas prebit v navedenem taborišču ter pravico do doživljenjske mesečne rente v
najvišjem možnem mesečnem znesku za vsak mesec nasilja po zakonu. Do statusa žrtve
vojnega nasilja kot taboriščniki so po zakonu upravičeni tudi interniranci v ustaška taborišča
Stara Gradiška, Lobor in Lepoglava (13. člen zakona).
Vlada pojasnjuje, da po mednarodnem javnem pravu Republika Hrvaška ni država naslednica
nekdanje kvizlinške entitete – Neodvisne države Hrvaške. To ni bila niti nekdanja Socialistična
federativna republika Jugoslavija (SFRJ), katere država naslednica je Republika Hrvaška (kot je
država naslednica SFRJ tudi Republika Slovenija). V šestem odstavku Temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije so navedene nekdanje jugoslovanske
republike, med katere spada tudi Republika Hrvaška kot naslednica nekdanje SFRJ. Zato ne
obstaja pravna podlaga za povračilo povzročene vojne škode, ki naj bi jo morala povrniti
sedanja Republika Hrvaška.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada v odgovoru poslancu podrobneje o brezposelnih in socialnih pomočeh
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s statistiko o
brezposelnih in prejemnikih denarne socialne pomoči.
Po podatkih ZRSZ je bilo konec oktobra v evidenci brezposelnih oseb vpisanih 72.416 oseb. Od
teh je več kot polovica dolgotrajno brezposelnih. Dolgotrajni brezposelnosti so bolj izpostavljeni
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starejši brezposelni, ki med delodajalci veljajo za manj zaželene, v mnogih primerih predvsem
zaradi neprimerne izobrazbe in nemotiviranosti za pridobivanje novih znanj. Struktura
dolgotrajno brezposelnih kaže, da je med njimi kar 49,2 % starejših od 50 let, 28,5 % je
invalidnih oseb in 35,2 % je oseb z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo (brez poklicne izobrazbe).
Zavod v zadnjih letih krepi predvsem poglobljene oblike dela z dolgotrajno brezposelnimi
osebami, kot so rehabilitacijsko, karierno in zdravstveno svetovanje, ki omogočajo
individualizirane obravnave glede na potrebe vsakega posameznika, saj zahteva svetovalni
proces dela z dolgotrajno brezposelnimi sistematičnost in postopnost. Odpravljanje ovir
zdravstvene in socialne narave, s katerimi se soočajo dolgotrajno brezposelne osebe, pa
zahteva interdisciplinarni pristop in dobro sodelovanje z ostalimi službami, kot so centri za
socialno delo, izobraževalne in zdravstvene institucije.
Denarna socialna pomoč se dodeli kot ena denarna socialna pomoč za vso družino (39. člen
ZSVarPre), kar pomeni, da je do denarne socialne pomoči lahko upravičena samska oseba ali
družina.
Trenutno veljavna zakonodaja ne omejuje števila let prejemanja denarne socialne pomoči.
Denarna socialna pomoč se dodeli vedno, kadar oseba izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje.
Obdobje dodelitve denarne socialne pomoči je določeno v 36. členu ZSVarPre, in sicer:
Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas glede na okoliščine, ki so podlaga za
dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči. Denarna socialna pomoč se prvič lahko
dodeli največ za obdobje treh mesecev.
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli ponovno, če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev
in določitev višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve
nespremenjene. Ponovno se lahko dodeli največ za obdobje šestih mesecev.
Denarna socialna pomoč se lahko dodeli največ za obdobje enega leta, če zaradi starosti nad
63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče
pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca.
Upravičencu, ki se šteje kot trajno nezaposljiv ali trajno nezmožen za delo ali ki je nezaposlen in
starejši od 63 let za ženske in od 65 let za moške ter je brez premoženja ali je v
institucionalnem varstvu in tudi njegovi družinski člani izpolnjujejo pogoje iz tega odstavka, se
dodeli trajna denarna socialna pomoč. Center za socialno delo enkrat letno po uradni dolžnosti
preveri, ali osebe na dan 1. aprila še izpolnjujejo pogoje za upravičenost do socialno varstvenih
pravic in ali so nastopile spremembe, ki vplivajo na višino oziroma obdobje upravičenosti do teh
pravic in izda novo odločbo.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Vlada odgovarja glede možnosti zaposlovanja filipinskih delavcev
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z
zaposlovanjem tujih medicinskih sester in zdravstvenih delavcev in ga pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Vlada pojasnjuje, da je državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) mag. Aleš Cantarutti skupaj z gospodarsko delegacijo predstavnikov slovenskih
podjetij in Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) od 9. do 14. oktobra 2019 obiskal Filipine z
namenom krepitve gospodarskih odnosov med državama, predvsem na področjih energetike,
informacijske tehnologije, transporta in logistike ter turizma. Več informacij o uradnem obisku je
dostopnih
na
https://www.gov.si/novice/2019-10-15-gospodarska-delegacija-na-obisku-nafilipinih/
V okviru bilateralnega obiska je bil 14. 10. 2019 na željo slovenskih podjetij, članov GZS,
organiziran tudi sestanek na filipinskem ministrstvu za delo dne. Zaradi drugih obveznosti v
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Sloveniji se zadevnega sestanka predstavniki MGRT niso udeležili. Na sestanku je bil poleg
navedenih navzoč častni konzul Filipinov, g. Srečko Debelak. Tema tega sestanka je bila
izmenjava mnenj o možnostih zaposlovanja filipinskih delavcev z namenom zapolnjevanja
potreb slovenskega gospodarstva po delovni sili na področjih, kjer delavcev primanjkuje (tudi že
v državah Balkana) in to omejuje nadaljnjo rast določenih panog (varilci, vozniki tovornjakov, IT
programerji ipd.). MGRT ni seznanjeno o zaključkih zadevnega sestanka. Po informacijah
MGRT ni bil sklenjen nikakršen dogovor oziroma niso bili storjeni konkretni koraki v smeri
sklenitve sporazuma. Tudi če bi bil predlagan bilateralni sporazum o napotitvi filipinskih
delavcev, bi bil ta predmet ustrezne vladne procedure.
Tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za zdravje
(MZ) nista bili vključeni v delegacijo, ki naj bi imela pogovore s predstavniki filipinskega
ministrstva za delo in z zadevnim sestankom nista bili prehodno seznanjeni.
Z vidika pristojnosti MZ Vlada RS pojasnjuje, da je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravniški službi sprejet popolnoma iz drugih razlogov in nima povezave z vsebino, ki
jo navaja poslansko vprašanje. Cilj novele zakona je bil za leto 2019 zagotoviti dodatna
sredstva za financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij
zdravnikov iz proračuna Republike Slovenije, s čimer se posredno sprostijo dodatna sredstva
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za plačilo zdravstvenih storitev in
skrajševanje čakalnih dob ter podaljšanje prehodnega obdobja financiranja teh vsebin do 31.
12. 2020. Namreč, med izvajanjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški
službi (ZZdrS-F) je bilo ugotovljeno, da je za leto 2020 višina sredstev za financiranje
pripravništva zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz proračuna
Republike Slovenije omejena na 80 milijonov evrov, ocenjena višina sredstev pa je 91,7 milijona
evrov. Ob tem ni bilo več zagotovljenega kritja ZZZS razlike do celotne vrednosti financiranja
teh vsebin. Zaradi navedenega je bilo nujno treba poseči v ZZdrS-F, in sicer tako, da se je
podaljšalo obdobje zagotavljanja razlike do celotne vrednosti financiranja pripravništva
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz sredstev ZZZS do 31. 12.
2020. Zaradi zagotavljanja manjše soudeležbe ZZZS pri razliki do celotne vrednosti je Vlada RS
predlagala, da se za leto 2019 spremeni dinamika postopnega financiranja navedenih vsebin iz
proračuna tako, da bo v letu 2019 za financiranje pripravništva zdravstvenih delavcev in
zdravstvenih sodelavcev ter specializacij zdravnikov iz proračuna namenjenih 10 milijonov
evrov več, kot je zakon določal prej. To pomeni manjšo soudeležbo ZZZS pri razliki do celotne
vrednosti, kar bo omogočilo več finančnih sredstev za zdravstvene storitve in skrajševanje
čakalnih dob. Hkrati se je smiselno podaljšala (do 31. 12. 2020) tudi veljavnost drugih določb, ki
se nanašajo na vračanje sredstev v primeru nedokončane specializacije ali če se specialist ne
zaposli v javni zdravstveni mreži ter na določitev višine sredstev za specializacije in podrobnejši
opis pravic. Gre torej za ozko namenska sredstva, namenjena pripravništvu in specializacijam.
V povezavi z vprašanjem, ali namerava Vlada RS spreminjati zakon za filipinske delavce v
smislu, da bi zadoščalo znanje angleškega jezika, Vlada RS pojasnjuje, da tovrstne spremembe
zakonodaje niso predvidene.
Vlada RS še pojasnjuje, da je MDDSZ kot pristojno ministrstvo za regulirane poklice v zvezi z
zadevnimi vprašanji že opozorilo na dejstvo, da gre pri medicinskih poklicih za poklice, ki v
skladu s 63. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti zahtevajo visoko raven znanja
slovenskega jezika.
Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi
s probacijo.
Uprava za probacijo (UPRO) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o probaciji (ZPo) ki je med
cilje navedel vzpostavitev enotnega organa za probacijo kot del sistema izvrševanja kazenskih
sankcij. Probacijska služba dosega svoj namen, kar potrjuje visok delež pozitivno rešenih zadev
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in močna vpetost v lokalna okolja in sodelovanje s strokovnimi službami, ki so prav tako
pomemben dejavnik pri realizaciji naloge. Opravljenih je veliko ur DSK, ki omogočajo IS
dodatno delovno silo brez plačila. V smislu doseganja namena kaznovanja tak način prestajanja
kazni omogoča večjo učinkovitost za osebo, vključeno v probacijo, saj ostaja v svojem okolju,
družbo, ki ima od osebe, vključene v probacijo, korist in državo, v smislu manjše porabe
proračunskih sredstev v primerjavi s prestajanjem zaporne kazni.
Vir: Ministrstvo za pravosodje
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje v zvezi z nedovoljenimi in neupravičenimi
vpogledi v zdravstvene podatke državljank in državljanov Slovenije
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z
nedovoljenimi in neupravičenimi vpogledi v zdravstvene podatke državljank in državljanov
Slovenije in ga posreduje Državnemu zboru RS.
Vlada pojasnjuje:
Zakon o pacientovih pravicah določa, da morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci s
pacientovimi zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki ravnati v skladu z načelom zaupnosti in
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov se osebni podatki lahko zbirajo le za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne
smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni. Osebni podatki se lahko
obdelujejo le na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred
nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z
ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.
Poleg tega pa že dalj časa za vse elektronske zbirke v zdravstvu velja obveznost beleženja
dostopov in hrambe zgodovine dostopov, kar v primeru razkritja omogoča učinkovito
ugotavljanje, kdo je bil odgovoren za morebitno razkritje osebnega podatka. Posamezen
pacient ima pravico tak izpis oziroma informacijo, kdo je dostopal do njegovih podatkov,
kadarkoli zahtevati od upravljavca zbirke. V okviru portala zVEM (portala, na katerem pacient
dostopa do svojih podatkov v zbirkah eZdravja, https://zvem.ezdrav.si) pacient že danes lahko
vpogleda v sled dostopov do podatkov o njegovih predpisanih in izdanih zdravilih – torej vidi
zapise tega, kdaj in od kje je bil izveden dostop do njegovih podatkov v zbirki eRecept. V
naslednjih dveh letih pristojno ministrstvo načrtuje dopolnitev portala tudi z neposrednim
dostopom pacientov do sledi o vpogledih v njegovo dokumentacijo v Centralnem registru
podatkov o pacientih. V okviru te spremembe se bo preučila tudi možnost, da se pacient lahko
na portalu naroči tudi na obveščanje o vpogledih.
Vir: Ministrstvo za zdravje
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Dušana Šiška v zvezi z
razrešitvijo romske problematike v KS Senuše
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Dušana Šiška v zvezi z
razrešitvijo romske problematike v KS Senuše in ga posreduje Državnemu zboru Republike
Slovenije.
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Dušan Šiško je na Vlado Republike Slovenije
naslovil poslansko vprašanje v zvezi z razrešitvijo romske problematike v KS Senuše, ki se
nanaša na vprašanja, povezana z varnostnimi razmerami na tem območju, ukrepanjem
gradbene inšpekcije in delom pristojnega centra za socialno delo.
Vlada je poslanca ponovno opozorila, kot je to naredila že v odgovoru na poslansko vprašanje
istega poslanca v zvezi z varnostnimi razmerami v Kočevju, da je način izražanja o romski
skupnosti, kot je zapisan v pisnem poslanskem vprašanju, nesprejemljiv. Vlada se je strinjala,
da je o zaznanih primerih nasilja, sploh, če je teh več, potrebno spregovoriti in iskati učinkovite
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načine reševanja, nikakor pa se ni mogla strinjati in se ji je zdelo neprimerno, da se posamezna
kazniva dejanja pripisujejo določeni etnični skupnosti in da se jih posplošuje na celotno
skupnost. Vlada je tako ponovno opozorila, da Ustava Republike Slovenije v 63. členu
prepoveduje vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter
razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Skladno s 14.
členom Ustave Republike Slovenije so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine.
Vlada je v odgovoru pojasnila, da je v zvezi s problematiko, ki jo izpostavlja poslanec,
Ministrstvo za notranje zadeve predhodno že odgovorilo direktno KS Senuše, ki se je s
podobnimi vprašanji obrnila na vlado. V zvezi s posameznimi vprašanji poslanca pa je vlada
podala tudi pregled aktivnosti pristojnih organov in določena pojasnila.
V zvezi z vprašanji, ki sta se nanašali na primere fizičnih napadov na krajane KS Senuše in na
druge incidente z elementi nasilja ter ukrepi Policije, je vlada podala statistični pregled Policije
za to območje in pregled ukrepov oziroma aktivnosti, ki jih izvaja Policija na tem območju.
V zvezi z vprašanji, ki sta se nanašali na prijavo motenja posesti in na ukrepanje gradbene
inšpekcije v zvezi z nelegalno zgrajenimi zgradbami na tem območju, je vlada podala pojasnila
tako Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor kot tudi Policije. Ne prvi ne drugi
organ nista prejela nobene prijave motenja posesti, v zvezi s čimer pa je Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor še pojasnil, da se motenje posesti uveljavlja v postopkih pred
pristojnimi sodišči in ne v inšpekcijskem postopku.
V zvezi z vprašanjem, ki se je nanašalo na preverjanje upravičenosti do socialnih transferjev
Romov in morebitnih zaznanih kršitev s strani pristojnega centra za socialno delo, pa je vlada
pojasnila, da se upravičenost do socialnih transferjev v okviru dela centrov za socialno delo pri
vseh upravičencih preverja skladno z zakonodajo, ne glede na etnično ali drugo pripadnost. Za
upravičenost do socialnih transferjev je potrebno izpolnjevati tako splošne kot dohodkovne
pogoje. Pri tem so upravičenci dolžni javiti spremembo, ki lahko vpliva na upravičenost, prav
tako se nastop morebitnih sprememb, ki lahko vplivajo na pravico, spremlja po uradni dolžnosti.
V primeru, ko sprememba vpliva na pravico, se o pravici na novo odloči. Pristojno ministrstvo
oziroma centri za socialno delo o tem, pri katerih osebah je prišlo do novega odločanja oziroma
iz katerega razloga, ne vodijo ločenih podatkov po etnični pripadnosti, saj etnična pripadnost ne
predstavlja enega izmed pogojev za upravičenost do socialnih transferjev. Poleg tega bi
vodenje podatkov po etnični pripadnosti predstavljalo kršitev načela enakosti pred zakonom,
določenim s 14. členom Ustave Republike Slovenije.
Vir: Urad za narodnosti
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z upravniki večstanovanjskih stavb in registrom
upravnikov
Vlada je sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z
upravniki večstanovanjskih stavb in registrom upravnikov.
Vlada pojasnjuje, da je upravnik večstanovanjske stavbe v skladu s stanovanjsko zakonodajo
pooblaščenec etažnih lastnikov, ki zastopa etažne lastnike v poslih, ki se nanašajo na
upravljanje večstanovanjske stavbe in ki skrbi, da se izvršujejo pravice in obveznosti iz
sklenjenih poslov. Glede potrebnega soglasja za zamenjavo upravnika v večstanovanjski stavbi
vlada pojasnjuje, da je v skladu z obstoječim Stanovanjskim zakonom (SZ-1) za imenovanje
upravnika in odstop od pogodbe o opravljanju upravniških storitev potrebno soglasje etažnih
lastnikov, ki imajo več kot 50% solastniških deležev. Ta odločitev spada med posle v zvezi z
rednim upravljanjem stavbe in je zanjo potrebna najmanjša zakonsko določena večina etažnih
lastnikov (tako po Stanovanjskem zakonu kot Stvarnopravnem zakoniku). Ne moremo se
strinjati z mnenjem volivca, da je omenjeno soglasje previsoko, zato je tudi v osnutku novega
Stanovanjskega zakona (SZ-2), ki je v javni obravnavi, za omenjene odločitve potrebno enako
soglasje. Osnutek novega Stanovanjskega zakona (SZ-2) na obstoječem temelju tako na
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področju upravljanja ponuja nekatere nove rešitve in podrobneje opredeljuje ter pojasnjuje
zakonske določbe, ki so se izkazale za problematične:
 podrobnejše se bodo opredelile dolžnosti in pooblastila upravnika; opredelilo se bo, kaj
so naloge upravnika, če ni drugače določeno s pogodbo o opravljanju upravniških
storitev; pogodba bo podlaga za upravljanje le, če se upravnik vpiše v enotni register
upravnikov;
 načrt vzdrževanja stanovanjske stavbe bo bolj vsebinsko bolj opredeljen podrobneje bo
urejeno zbiranje ponudb v primeru dobave storitev ali del v vrednosti več kot 10.000
EUR; določeno bo varovalo glede morebitnih neplačil upravnika za stroške obratovanja
skupnih delov, čeprav so etažni lastniki stroške plačali;
 podrobnejše se bo opredelil način upravljanja s skupnimi deli, ki služijo večjemu številu
stanovanjskih stavb (kurilnice,…), predvsem glede porazdelitve stroškov obratovanja;
 upravniki bodo morali obvezno ustanoviti ločene fiduciarne račune za rezervni sklad
za vsako večstanovanjsko stavbo posebej;
 urejena bo zunanja revizija nad razpolaganjem s sredstvi rezervnega sklada;
 vpeljal se bo konstitutiven register upravnikov, ki bo predstavljal centralen/enoten,
elektronski in javen register upravnikov (prednosti takega registra bodo v tem, da bo v
registru vedno na voljo zaupanja vreden in javno dostopen podatek – upravnikom se pri
izvajanju poslov ne bo več potrebno izkazovati s pogodbo; vodenje postopkov vpisa v
register upravnikov bo v pristojnosti upravnih enot; enoten register bo vzpostavljen na
straneh Ministrstva za okolje in prostor; podrobno bodo urejeni postopki glede vpisa v
register upravnikov);
 določen bo mandat upravnika (največ 5 let); trenutno je večina pogodb o opravljanju
upravniških storitev sklenjena za nedoločen čas, kljub možnosti da so sklenjene za
določen ali nedoločen čas; te pogodbe bodo z uveljavitvijo zakona spremenjene in bodo
imele zakonsko določen mandat 5 let;
 določeno bo, da lahko upravnik razpolaga s sredstvi rezervnega sklada le skupaj z
etažnim lastnikom, razen če se etažni lastniki odločijo drugače.
Glede registra upravnikov, vlada odgovarja, da ga vodijo upravne enote, na območju katere se
večstanovanjska stavba nahaja, oziroma organ mestne občine.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega
zemljišča
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z nadomestilom
za uporabo stavbnega zemljišča.
Pravni akt, ki občine zavezuje k odmeri NUSZ je Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ-84), ki v
prvem odstavku 6. člena določa, da NUSZ določi občinski svet, v skladu z dogovorom o
usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila. Občine morajo pri določanju
višine točke upoštevati načelo sorazmernosti in nearbitrarnosti, kar pomeni, da morajo višino
točke določiti tako, da uporaba izbranih kriterijev prestane preizkus razumnosti tako, da do
konca izpelje logiko, ki upravičuje razlikovanje. To pomeni, da mora višina obveznosti biti v
razumnem sorazmerju z ugodnostmi, ki jih prinašajo po izbranih kriterijih razlikovanja določene
značilnosti stavbnega zemljišča.
Občine morajo območja, ki so vključena v odmero NUSZ, določiti skladno z 58. členom ZSZ-84,
ki določa, da se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje NUSZ, in sicer:
 za zemljišča na območju mest in naselij mestnega značaja,
 na območjih, ki so določena za stanovanjsko ali drugačno kompleksno graditev,
 na območjih, za katere je sprejet prostorski izvedbeni akt in na drugih območjih, ki so
opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in električnim omrežjem.
Nadalje pa morajo občine pri določanju stavbnih zemljišč, ki so vključena v odmero NUSZ
upoštevati določbe 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1), ki
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podrobneje določajo način določanja zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč. Občine so
morale svoje odloke o NUSZ uskladiti z določbami ZGO-1 v šest mesecih po uveljavitvi zakona,
tj. do oktobra 2004. Analize višine obremenitve NUSZ sicer kažejo, da imajo praviloma občine
s slabšimi socioekonomskimi kazalci nižjo raven obremenitve z NUSZ in obratno. Razpoložljive
analize nakazujejo, da občine pri določanju višine odmerjenega NUSZ že upoštevajo
ekonomsko moč (dohodek) svojih prebivalcev. Občine merila za določanje vrednosti točke,
višino števila točk za posamezne elemente, območja odmere in različne faktorje razlikovanja
med posameznimi vrstami stavbnih zemljišč določajo povsem neodvisno in samostojno. Enotnih
meril, razen tistih, ki so navedena v dogovoru-86, za določanje višine vrednosti točke za
odmero NUSZ, občine nimajo na razpolago.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje
Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s premično kulturno dediščino
Vlada je sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga
Jelinčiča Plemenitega v zvezi s premično kulturno dediščino in ga pošlje Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Poslanec Zmago Jelinčič je na vlado naslovil zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno
poslansko vprašanje v zvezi s premično kulturno dediščino, kjer sprašuje o sestavi komisije, ki
podaja mnenje o premični kulturni dediščini in odkupih tovrstnih predmetov, konkretneje o tem,
kdo so člani komisije, kakšna je njihova izobrazba, v katerih javnih ustanovah, inštitucijah so
zaposleni ter ali so v delo komisije vključeni kot samostojni podjetniki, umetniki ipd.
Programe dela javnih zavodov s področja muzejske dejavnosti presojajo Strokovna komisija za
premično kulturno dediščino, Strokovna komisija za področje vizualnih umetnosti in Strokovna
komisija za avdiovizualno kulturo.
Člane Strokovne komisije za premično kulturno dediščino sestavljajo Jelka Pšajd, ddr. Verena
Vidrih Perko, Marko Košan, mag. Rolanda Fugger Germadnik in dr. Marija Počivavšek. Člani
izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge
bolonjske stopnje s področja arheologije ali etnologije ali umetnostne zgodovine ali zgodovine; v
zadnjih desetih letih strokovno delujejo na področju muzejske dejavnosti; imajo strokovni naziv
muzejski svetovalec ali univerzitetni naziv docent na področju muzeologije ali muzejske
pedagogike ali področja iz prve alineje ali znanstveni naziv višji znanstveni sodelavec na
področju.
Strokovno komisijo za področje vizualne umetnosti sestavljajo dr. Andrej Hribernik, mag. Breda
Škrjanec, Lenka Kavčič, Kaja Kraner in Mateja Panter. Člani izpolnjujejo naslednje pogoje:
imajo najmanj univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem
ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje s področja
umetnostne zgodovine, sociologije kulture, antropologije, oziroma je ustvarjalec in/ali teoretik s
področij vizualnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture s VII. stopnjo izobrazbe; izkazujejo
strokovnost in poznavanje področja vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem)
20. stoletja in začetka 21; imajo sposobnost strokovnega argumentiranja in pisnega izražanja;
vsaj v osnovi poznajo delovanje javnih zavodov, nevladnih organizacij in posameznikov na
področju vizualnih umetnosti.
Komisijo za avdiovizualno kulturo sestavljajo Špela Barlič, Andraž Pӧschl, Blaž Završnik, Urša
Loboda, Simon Šerc. Člani izpolnjujejo naslednje pogoje: izkazovati morajo celovito poznavanje
vseh področij avdiovizualne kulture in filma (produkcija, promocija in distribucijo avdiovizualnih
del in filmov) ter avdiovizualnih medijev; izkazovati morajo poznavanje dela javnih zavodov in
javnih agencij s področja dela avdiovizualne kulture in filma.
Vir: Ministrstvo za kulturo
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Odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča
Plemenitega
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko
vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s stroški dela.
Vlada v dopolnitvi odgovora dodatno pojasnjuje, da gre pri sodniški funkciji za izvrševanje
oblasti na podlagi Ustave, član DKOM pa odloča o ozko specializiranem področju zakonitosti
oddaje javnih naročil v vseh stopnjah postopka javnega naročanja. Funkciji se razlikujeta že v
samem temelju in namenu delovanja, zato razen določenih primerljivih izobrazbenih pogojev za
imenovanje oziroma izvolitev težko vlečemo vzporednice med obema funkcijama.
Vlada nadalje pojasnjuje, da se posamezni senati DKOM oblikujejo kot tri-članski senati,
sestavljeni iz funkcionarjev DKOM. V skladu s poslovnikom predsednik DKOM za vsako
posamezno zadevo imenuje predsednika in dva člana senata (senati torej niso stalni).
Predsednik in člani senata se imenujejo po načelu naravnega sodnika.
Na zadnje dodatno postavljeno vprašanje glede pravice državljanov do naravnega sodnika
vlada odgovarja, da Ustava RS v drugem odstavku 23. člena določa, da mora biti vsakomur
zagotovljena pravica, da mu sodi le sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom
in sodnim redom.
Kot se je že večkrat izreklo tudi Ustavno sodišče, drugi odstavek 23. člena Ustave RS
preprečuje naknadno izbiro sodnika, ki bo odločal o posamezni zadevi, oziroma določitev
kriterijev za njegovo izbiro potem, ko je spor že nastal. Pravila dodeljevanja zadev morajo biti
znana vnaprej in morajo dodelitev zadeve vezati na naključne lastnosti zadeve, da se s tem
prepreči diskrecija kateregakoli organa pri izbiri sodnika, ki bo odločal v posameznem primeru.
V zadevi mora zmeraj soditi tisti sodnik, ki mu je bila zadeva v skladu z vnaprej določenimi
pravili dodeljena kot prvemu. Za kršitev pravice do nepristranskega sodnika sicer res zadostuje
že dvom o nepristranskosti, a samo če je ta objektivno utemeljen. Če je glede na ugotovljene
okoliščine primera možnost, da v zadevi ne bo odločeno nepristransko, tako majhna, da se v
očeh razumnega posameznika kaže kot zanemarljiva, potem o objektivno utemeljeni krnitvi
videza nepristranskosti ni mogoče govoriti, posledično pa tudi ne o kršitvi pravice do
nepristranskega sojenja iz prvega odstavka 23. člena Ustave RS. Podobno stališče izhaja tudi
iz prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.
Pravila dodeljevanja zadev morajo biti določena vnaprej, kar je tudi bistvo ustavne pravice.
Kljub temu pa vlada opozarja, da je treba pri vsaki posamezni zadevi preveriti, ali je bila sodniku
dodeljena v skladu s pravili, določenimi v Zakonu o sodiščih, Sodnem redu in letnem razporedu
dela. Poglavitno odgovornost za pravilno dodeljevanje zadev nosi predsednik sodišča, ki je
odgovoren za zadeve sodne uprave, del nadzornih pristojnosti pa ima tudi izvršilna veja oblasti.
Nadzor nad izvajanjem pravil o dodeljevanju zadev se izvaja v okviru Službe za nadzor nad
organizacijo poslovanja sodišč, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje. Služba za nadzor
nad organizacijo poslovanja sodišč opravlja administrativne nadzore, kjer preverja pravilnost
izvajanja določb Sodnega reda, kamor sodijo tudi pravila o dodeljevanju zadev. Nadzori na
posameznih sodiščih se opravijo na podlagi Načrta rednih nadzorov, ki se ga sprejme za vsako
koledarsko leto.
Vir: Ministrstvo za pravosodje
Vlada dopolnila odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z uvedbo parkirnine na Zavodu
RS za transfuzijsko medicino
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na zahtevo za dopolnitev odgovora na pisno
poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuša v zvezi z uvedbo parkirnine na Zavodu RS za
transfuzijsko medicino (ZTM) in ga posreduje Državnemu zboru RS.
Vlada pojasnjuje, da ni pristojna za ukrepanje na področju delokroga avtonomnih pristojnosti
javnih zavodov. V skladu z Zakonom o zavodih je poslovodni organ zavoda tisti, ki organizira in
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vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Parkiranje s plačilom uporabnine (20 evrov mesečno) pogodbeno razmerje. Vlada
Republike Slovenije je za dopolnitev podanih vprašanj, ki so se nanašala na določene vsebine,
pozvala vodstvo ZTM za podajo odgovorov. V vsebino odgovorov Vlada ni posegala.
Vodstvo ZTM je z uvedbo Pravilnika o uporabi parkirišča ZTM želelo doseči zmanjšanje števila
parkirajočih na število, ki bo omogočalo primeren red na parkirišču. Dostop na parkirišče je
trenutno zagotovljen vsem uporabnikom, ki so podali izjavo. Če pa bo treba število parkirajočih
zmanjševati, bodo uporabili dodatne kriterije upravičenosti, medtem ko višanja uporabnine ne
načrtujejo. Prednostna pravica do dostopa do parkirišča za vodstvene delavce se v praksi ne
izvaja, poleg tega vsi člani vodstva parkirišča ne koristijo.
Uporabnina predstavlja pravico parkiranja na območju parkirišča ZTM. Vsem uslužbencem, ki
so podali izjavo o plačevanju uporabnine, so parkirna mesta na voljo pod enakimi pogoji.
Prvotno je bilo razdeljenih 240 daljinskih upravljavcev, po uvedbi Pravilnika o uporabi parkirišča
ZTM pa jih je v uporabi le še 165. Ob upoštevanju odsotnosti zaposlenih zaradi dopustov,
bolniških ali službenih poti ter dejstva, da določeno število zaposlenih dela v izmenah,
zmogljivosti parkirišča zadoščajo za trenutno število razdeljenih daljincev.
Na ZTM menijo, da so imeli in še vedno imajo stroške, saj je bilo parkirišče pred približno 25 leti
asfaltirano in opremljeno z razsvetljavo. Nove javne razsvetljave na njem ni. Za čiščenje in
odstranjevanje snega je ZTM v obdobju od leta 2014 do vključno 2018 porabil 10.949,29 evra.
Stroški so nastali tudi z vzdrževanjem čistoče na parkirišču, predvsem v jesenskem času zaradi
listja. V ta namen so na ZTM v preteklosti redno angažirali študente, ki so povprečno delali po
štiri ure dnevno. Stroški nastajajo tudi z vzdrževanjem zapornice in nabavo daljinskih
upravljavcev.
ZTM tudi poudarka, da niso edini zavod, ki je uvedel plačljivo parkiranje za svoje zaposlene, ki
želijo koristiti navedeno možnost. Enako je storil že lanskega leta UKC Ljubljana in pred tem še
prenekateri javni zavodi. Neracionalna poraba sredstev, ki jo navaja poslanec, še ne predstavlja
nezakonitosti, še toliko manj pa je kaznivo dejanje. Vodstvo si prizadeva za zmanjševanje
stroškov na vseh področjih.
Glede nabave materiala, blaga in storitev na ZTM pojasnjujejo, da nabavljajo vsa sredstva po
postopkih, kot jih zahteva Zakon o javnem naročanju (ZJN-3). Na predmetne javne razpise se
javljajo ponudniki v skladu z zakonodajo, nekateri prek posrednikov, drugi pa neposredno sami.
ZTM odgovarja, da vedno izberejo najugodnejšega ponudnika, ki izpolnjuje pogoje, kot so bili
določeni v javnem naročilu. V okviru varčevalnih ukrepov, ki jih izvaja ZTM, so vse dobavitelje
že pred tremi leti pozvali k znižanju cen. Pri teh pozivih so bili razmeroma uspešni, nekatera
znižanja pa so uspeli doseči tudi v okviru rednih javnih naročil, ki jih izvajajo.
Vir: Ministrstvo za zdravje

Odgovor na poslansko v zvezi z gospodarskim sodelovanjem s Kazahstanom
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko pobudo Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi z
gospodarskim sodelovanjem Republike Slovenije z Republiko Kazahstan in ga bo posredovala
Državnemu zboru Republike Slovenije. Poslanec navaja, da Slovenija v bilanci s Kazahstanom
zaostaja za vsemi sosednjimi državami. Dodaja, da vse sosednje države znajo bolje izkoristiti
potenciale sodelovanja, da imajo države v regiji odprta svoja predstavništva, medtem ko Slovenija
v tem segmentu zaostaja.
V odgovoru je bilo posebej poudarjeno, so odnosi med državama prijateljski, nerešenih pa
vprašanj ni. Srečanja med visokimi predstavniki obeh držav potekajo ob robu multilateralnih
dogodkov, kar omejuje možnosti za razširitev bilateralne agende sodelovanja. Si pa Slovenija
prizadeva za povratni obisk predsednika Kazahstana v Sloveniji, ki bo predvidoma v 2020.
Za Kazahstan je akreditirano veleposlaništvo Republike Slovenije v Ruski federaciji, medtem ko
Kazahstan pokriva Slovenijo preko svojega veleposlaništva na Dunaju.
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Kazahstan je največji gospodarski partner Slovenije med državami Centralne Azije. Uvrščen je
na 54. mesto med zunanjetrgovinskimi partnericami Slovenije. Do leta 2017 smo beležili rast
blagovne menjave med državama, ki pa je v letu 2018 padla za 34 % in znašal 69,5 mio EUR. V
letu 2019 pa ponovno beležimo pozitivni trend. Slovenska podjetja z državami Centralne Azije v
glavnem poslujejo preko Ruske federacije. Struktura blagovne menjave s Kazahstanom ostaja
skozi leta nespremenjena. Prevladuje slovenski izvoz, pri čemer delež zdravil v izvozu znaša
več kot 65 %. Izvažamo še razna živila, izdelke iz železa in jekla, električne stroje/opremo in
njihove dele ter druge stroje in mehanske naprave. Po Podatkovni bazi slovenskih izvoznikov v
Kazahstan izvaža 94 slovenskih podjetij. Na trgu Kazahstana ima predstavništva 5 slovenskih
podjetij. Specifičnost poslovanja zahteva stalno prisotnost na trgu.
Slovenske neposredne investicije v Kazahstan so konec 2018 znašale 9,8 mio EUR, kar
predstavlja 25,6 % povečanje glede na konec leta 2017.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za zunanje zadeve spodbujata
bilateralno sodelovanje med državama, tako na politično-diplomatskem kot gospodarskem
področju. V ta namen je bilo v zadnjih letih izvedenih več srečanj in seminarjev ter vhodnih oz.
izhodnih delegacij. Že leta 2011 pa sta državi na podlagi Sporazuma med Vlado RS in Vlado
Republike Kazahstan o gospodarskem sodelovanju, okrepili institucionalno sodelovanje na
področju gospodarstva z ustanovitvijo Skupne slovensko-kazahstanske komisije za
gospodarsko sodelovanje, za katero je na slovenski strani pristojno Ministrstvo za zunanje
zadeve.
Namen komisije je pospešitev sklenitve pravne podlage z gospodarskega področja ter
opredelitev perspektivnih področij za pospešitev medsebojnega sodelovanja. Komisija se je
sestala štirikrat. Naslednje zasedanje je predvideno l. 2020 v Sloveniji.
Na zadnjemu zasedanju komisije so kot perspektivna področja gospodarskega sodelovanja bila
identificirana: farmacija, informacijske in telekomunikacijske tehnologije, zelene tehnologije,
sodobne rešitve v energetiki (energetska učinkovitost), okoljevarstvo (vodno varstvo),
gradbeništvo oz. inženiring in infrastruktura, čebelarstvo ter zdraviliški turizem. Ob hkratnem
zasedanju komisije je bila organizirana poslovna delegacija v Kazahstan pod okriljem SPIRIT
Slovenija.
Slovenski turistični akterji se redno udeležujejo turističnih delavnic v Kazahstanu, tudi s podporo
Slovenske turistične organizacije (STO). Tako se je februarja 2018 STO udeležila tudi B2B
Luxury & Mice Workshop, Almaty, kjer je bila celo uradni partner dogodkov. Poleg STO je na
delavnici sodelovalo še 6 slovenskih podjetij s področja turizma. V sklopu sodelovanja je bilo
izvedeno skupinsko študijsko potovanje za predstavnike kazahstanskih medijev v prvi polovici
leta 2018.
13. septembra 2018 je v okviru Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) potekala poslovna
konferenca v centru Noordung v Vitanjah s predstavitvijo možnosti gospodarskega sodelovanja
s Kazahstanom v organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ob vseh zgoraj navedenih aktivnostih je razvidno, da med državama in poslovnimi subjekti
poteka redno sodelovanje na gospodarskem področju v zadnjih dveh letih. Obe ministrstvi
redno vključujeta v svoje aktivnosti zainteresirane posameznike kot tudi združenja in klube, ki
delujejo povezovalno med državama.
Pristojni ministrstvi, veleposlaništvo Republike Slovenije v Moskvi, SPIRIT Slovenija kot tudi
GZS in STO bodo še naprej nadaljevali z obveščanjem podjetij o priložnostih na
kazahstanskem trgu. To pa z organizacijo obiskov zainteresiranih podjetij v Kazahstan, z
organizacijo vhodnih in izhodnih delegacij kot tudi s promocijo konkurenčnega poslovnega in
investicijskega okolja Slovenije v Kazahstanu in seveda s spodbujanjem kazahstanskih podjetij
za gospodarsko sodelovanje s Slovenijo. Pristojni ministrstvi bosta, z zgoraj navedenimi akterji,
tudi v prihodnosti nadaljevali z organizacijo poslovnih forumov in B2B dogodkov ob robu
zasedanj Skupne komisije.
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Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada na današnji seji izdala Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Vlada je izdala Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino in jo objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (uredba) je bila izdana v letu 1994
ter kasneje večkrat spremenjena in dopolnjena, nazadnje v letu 2012 zaradi sprejema Zakona
za uravnoteženje javnih financ.
Na podlagi predloga Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino se zneski
dnevnic za službena potovanja v tujino, ki so določeni za posamezne države in tudi nekatera
mesta, dvignejo na raven pred uveljavitvijo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. S to novelo uredbe je vlada z namenom
zmanjšanja izdatkov proračunov znižala zneske dnevnic po posameznih državah in nekaterih
mestih.
Dvig zneskov dnevnic na raven pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012 bo postopen, prvi
dvig bo veljal od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 (prehodna določba v predlogu uredbe), od 1. 1.
2021 dalje pa se bo uporabljala priloga k predlogu uredbe, v kateri so določeni zneski dnevnic,
ki bodo izenačeni s tistimi pred uveljavitvijo novele uredbe iz leta 2012.
Tudi nova uredba bo veljala za celoten javni sektor kot ga opredeljujeta Zakon o javnih
uslužbencih in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.
Ponovno se določa dnevnica za službeno potovanje v tujino, če to traja nad 6 do 8 ur (25 %
dnevnice).
Določbe o povrnitvi stroškov za plačilo zdravstvenih storitev se spreminjajo v skladu s
predlogom Ministrstva za zdravje, in sicer tako, da se zaposlenemu lahko povrne plačilo premije
za individualno zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini v obsegu kritja v višini
osnovne zavarovalne vsote, razen v primerih, ko je zaradi pridobitve poslovnega vizuma
potrebna določena vrednost minimalnega zavarovalnega kritja, vendar le, če se o tem
predhodno dogovori z delodajalcem. Prav tako se določa, da se za zaposlene, ki pogosto
potujejo v tujino, sklene skupinsko (kolektivno) zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco
v tujini.
Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada se je seznanila s poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v
obdobju od januarja 2014 do konca septembra 2019
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja
2014 do konca septembra 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 RS.
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca septembra
2019 izvedenih za 2,54 milijarde evrov programov oz. javnih razpisov, kar predstavlja 83
odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Po izvedenih javnih razpisih posameznih
ministrstev se je do konca septembra na terenu izvajalo že za 2,04 milijarde evrov oziroma 66,5
odstotka programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa
je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 872 milijonov evrov, kar je 28 odstotkov
razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca septembra 2019 Evropski komisiji posredovala za
812 milijonov evrov zahtevkov za plačila oz. 26,5 odstotka razpoložljivih sredstev. Do konca
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novembra se je ta znesek povečal na 862 milijonov evrov, do danes pa na 953 milijonov evrov
oziroma 31 odstotkov razpoložljivih sredstev.
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
politiko (SVRK) zadovoljivo, še naprej pa je treba posebno pozornost usmerjati v fazo izplačil iz
proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje projektov in programov na terenu, da bodo
lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na
ministrstvih.
Večina aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se
izvaja po predvideni časovnici.
Napredek je bil narejen na področju certificiranja izdatkov, saj smo do 30. 9. certificirali že 316
mio €, in s tem že dosegli pravilo N+3 za leto 2019. Napredek je opazen tudi na področju
optimizacije delovanja IS eMA in prav tako na področju finančnih instrumentov. Na področju
finančnih instrumentov je bilo do konca septembra 2019 s finančnimi instrumenti prek finančnih
posrednikov podprtih 1.878 poslov končnih prejemnikov in sklenjenih pogodb v skupni vrednosti
72,6 mio EUR (od tega EKP sredstev 45,4 mio EUR).
Vir: Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Imenovanje generalne direktorice Direktorata za vode in investicije
Vlada je na položaj generalne direktorice Direktorata za vode in investicije, v Ministrstvu za
okolje in prostor (MOP) z jutrišnjim dnem, imenovala Vesno Ugrinovski, in sicer za dobo petih
let do 12. 12. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Vesna Ugrinovski trenutno opravlja delo v.d. generalne direktorice Direktorata za vode in
investicije. Po izobrazbi je dipl. politologinja in ima bogate izkušnje z delom v državni upravi,
še posebej na področju sistema izvajanja kohezijske politike oz. črpanja evropskih sredstev.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada imenovala nove predstavnika ustanovitelja v več javnih zdravstvenih zavodih
Vlada je na današnji seji imenovala nove predstavnike ustanovitelja:
 v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni inštitut za javno zdravje, namesto
dosedanjega člana Mihe Skvarča, do izteka mandata sveta zavoda, do 5. 3. 2022,
imenuje Tatjano Lejko Zupanc;
 v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri
Stični se namesto dosedanjega člana Tomaža Aliča, za preostanek mandata, do 30.
11. 2021, imenuje Heleno Ulčar Šumčić;
 v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino razreši Judith Unetič in Branko Neffat za preostanek mandatne dobe, do 19.
3. 2022, imenuje Matevža Lakoto in Branka Bregarja;
 v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
razreši člana sveta zavoda Petra Požuna in do izteka mandata sveta zavoda, do 14. 2.
2022, imenuje nadomestno članico, Lucijo Repanšek.
Vir: Ministrstvo za zdravje
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Vlada imenovala Dušo Hlade Zore za zastopnico pacientovih pravic
Vlada je na današnji seji imenovala Dušo Hlade Zore za zastopnico pacientovih pravic za
območje območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ljubljana za dobo petih let, in
sicer od 17. 12. 2019 do 17. 12. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Ministrstvo za zdravje je Dušo Hlade Zore izbralo na podlagi javnega poziva. Za zastopnico
pacientovih pravic na območju območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje
Ljubljana, jo je v roku za oddajo prijav predlagala Zveza društev bolnikov z osteoporozo
Slovenije. Predlog za imenovanje Duše Hlade Zore so podprli tudi Društvo civilnih invalidov vojn
Slovenije Ljubljana, Društvo na srcu operiranih Slovenije, Društvo za zdravje naroda in Društvo
bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije.
Duša Hlade Zore je leta 1968 diplomirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani in leta 1976 opravila
strokovni izpit za naziv zdravnik. Več kot 30 let je bila zaposlena v Krki d.d. Novo mesto, večino
časa na vodilnih delovnih mestih. Funkcijo zastopnice pacientovih pravic uspešno opravlja od
septembra 2009 dalje oziroma že dva mandata. Ima potrebne socialne in komunikacijske
sposobnosti ter uživa strokovni in moralni ugled.
Vir: Ministrstvo za zdravje
Vlada razrešila in imenovala člane Koordinacijskega odbora za državne proslave in
prireditve
V Koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve, ustanovljenem s sklepom Vlade
Republike Slovenije se z mesta:
 člana razreši Miloš Kosić, in namesto njega imenuje Aleš Obreht, vodja Službe za
protokol, Ministrstvo za obrambo,
 članice razreši Petra Ložar, in namesto nje imenuje Mateja Malnar Štembal, vodja
Sektorja za promocijo Slovenije, Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.
Prišlo je do kadrovskih sprememb na Ministrstvu za obrambo in Uradu Vlade Republike
Slovenije za komuniciranje, zato je potrebno opraviti razrešitvi in novi imenovanji.
Vir: Ministrstvo za kulturo
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z gradnjo kanalizacijskih vodov na vodonosniku
Ljubljana
Vlada je sprejela Odgovor na poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z gradnjo
kanalizacijskih vodov na vodonosniku Ljubljana.
Vlada je poslancu v zvezi z zaprošeno dokumentacijo posredovala zaprošene elektronske
izvode (na USB ključu). V odgovoru je med drugim pojasnjeno, da vlogo za sofinanciranje iz
sredstev Kohezijskega sklada v postopku neposredne potrditve operacije potrdi organ
upravljanja z odločitvijo o podpori, vlogo za veliki projekt pa potrdi Evropska komisija s sklepom.
Na podlagi odločitve o podpori oziroma sklepa Evropske komisije posredniški organ sklene
pogodbo o sofinanciranju. Naloge posredniškega organa za ta projekt opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor. Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa, v
katerem sodelujejo javni uslužbenci z različnimi kompetencami, in sicer v različnih fazah
postopka upravljalnih pregledov. Upravljalna preverjanja se opravljajo v skladu z navodili
organa upravljanja.
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor
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Vlada soglaša z najavo prispevka Slovenije v 19. polnitev Mednarodnega združenja za
razvoj
Vlada je na današnji seji sprejela vmesno poročilo o poteku pogajanj o programu in načinu
financiranja 19. polnitve Mednarodnega združenja za razvoj (IDA). Vlada soglaša z najavo
prispevka Slovenije v 19. polnitev IDA v znesku 5,5 milijonov evrov, ki se bo vplačal v devetih
letih in s triletnim podaljšanjem brezpogojne zaveze za Multilateralni odpis dolgov za obdobje
19. polnitve IDA v dodatni višini 1,09 milijona evrov.
Mednarodno združenje za razvoj (IDA) je del Skupine Svetovne banke (SSB), ki ima sedež v
Washingtonu. Ustanovljeno je bilo leta 1960 z namenom financiranja razvojnih projektov
najrevnejših držav po ugodnejših pogojih od tistih, ki jih zagotavlja Mednarodna banka za
obnovo in razvoj (MBOR). IDA tako z brezobrestnimi posojili z dospelostjo od 25 do 40 let in pet
do desetletnim moratorijem na odplačilo glavnice ter z nepovratnimi sredstvi pomaga financirati
projekte v trenutno 81 najrevnejših državah sveta (od teh jih je 39 v Afriki), ki niso sposobne
pridobiti posojil na mednarodnih finančnih trgih. IDA sredstva za tovrstno financiranje pridobiva
v obliki rednih triletnih polnitev s strani držav donatoric, povračil zapadlih posojil, poleg tega pa
so v preteklih polnitvah svoj delež prispevale tudi druge institucije SSB iz naslova svojih
presežkov (dobičkov). Glede na obseg sredstev je IDA največji svetovni financer socialnih
projektov v najrevnejših državah sveta, v katerih večina prebivalstva živi z manj kot dvema
dolarjema na dan. Slovenija je postala članica SSB v letu 1993.
Vlada je za sodelovanje na pogajanjih za 19. polnitev IDA pooblastila pogajalsko skupino in ji
naložila, da si prizadeva, da bo program 19. polnitve IDA čim bolj skladen s prioritetami
Slovenije na področju sodelovanja z mednarodnimi finančnimi institucijami in mednarodnega
razvojnega sodelovanja Slovenije. Hkrati je bilo pogajalski skupini naloženo, da v okviru
pogajanj za 19. polnitev IDA zagovarja zmeren obseg polnitve.
Glavne teme 19. polnitve IDA, ki bodo gradile na strateških temah iz 18. polnitve, so:
 podnebne spremembe, kjer je poudarek na zmanjšanju posledic podnebnih sprememb
za najbolj revne države;
 enakopravnost spolov in razvoj, kjer so še vedno potrebne aktivnosti pri zmanjševanju
razlik na ekonomskem področju;
 upravljanje in institucije, kjer se poudarja večjo ambicijo političnega paketa in
zavezanost politiki pridobivanja domačih virov za razvoj;
 pomoč krhkim državam in državam, ki so jih prizadeli konflikti in nasilje;
 ekonomska tranzicija in zagotavljanje delovnih mest, ki ustvarjajo ugodno okolje za
trajnostno rast (kakovost infrastrukture, institucionalno usposobljenost vladanja,
mobilizacijo vseh virov, povečanje delovnih mest in razvoj zasebnega sektorja).
Slovenija ponovno izpostavlja, da naj se med aktivnosti IDA vključi reševanje aktualne
begunske krize in vzpostavi povezava med humanitarnimi aktivnostmi, razvojnim sodelovanjem
in zagotavljanjem miru in varnosti (trojni nexus), za čim hitrejšo vrnitev beguncev, zagotovitev
pogojev za dostojno življenje in zmanjšanje temeljih vzrokov za migracije.
Slovenija je do sedaj prispevala naslednje donacije za polnitve IDA: 4,94 milijona evrov v 14.
polnitev, 6,29 milijona evrov v 15. polnitev in 7 milijonov evrov v 16. polnitev. Prispevek v te
polnitve je znašal 0,03 % skupne polnitve. Ob koncu pogajanj leta 2013 je bil zaradi krize in
finančne konsolidacije prispevek Slovenije v 17. polnitev zmanjšan na 3,5 milijona evrov, kar
predstavlja 0,01 % delež skupne polnitve. V 18. polnitvi je Slovenija sodelovala v znesku 5
milijonov evrov, kar je znašalo 0,02 % donacijskih sredstev polnitve.
V okviru pogajanj za 19. polnitev IDA Slovenija glede na javnofinančno situacijo zagovarja
zmeren skupen obseg polnitve. Glede na zaveze po zviševanju deleža mednarodne razvojne
pomoči vlada soglaša z najavo prispevka Slovenije v 19. polnitev IDA v znesku 5,5 milijonov
evrov, ki se bo vplačal v devetih letih in s triletnim podaljšanjem brezpogojne zaveze za
Multilateralni odpis dolgov za obdobje 19. polnitve IDA v dodatni višini 1,09 milijona evrov.
Vir: Ministrstvo za finance
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Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zvonka Černača v zvezi
s službenimi vozili
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zvonka
Černača v zvezi s službenimi vozli in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije na navedeno poslansko vprašanje podaja podatke o uporabi
službenih vozil v državni upravi, ki so navedeni v preglednicah.
Gre za podatke o uporabi službenih vozil v državni upravi, in sicer v obdobju od 1. 10. 2018 do
30. 9. 2019, ločeno glede na:
skupne stroške za omenjeno obdobje po vozilih (gorivo, servisi, registracija,
zavarovanje, popravila, menjava gum, vsi ostali stroški);
- število prevoženih kilometrov za omenjeno obdobje po uporabnikih in v ločenem
stolpcu;
- število prevoženih kilometrov uporabnika vozila za prihod na delo iz z dela;
- letni znesek bonitete po uporabnikih.
Kar se tiče bonitete, vlada pojasnjuje, da je ta obračunana uporabniku za prevoženih več oz.
manj kot 500 km. Podatki o uporabnikih so se v nekaterih primerih medletno spreminjali, in sicer
so posamezniki menjali avtomobile, kar je posledično vplivalo na višino bonitete. Ker se enkrat
letno avtomobilom spremeni vrednost, se spremeni tudi višina bonitete.
-

Vir: Ministrstvo za javno upravo
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