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Vlada sprejela predlog Zakona o kritični infrastrukturi 
 
Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o kritični infrastrukturi. Predlog zakona je 
pripravljen na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 80200-2/2014/8, z dne 10. aprila 
2014, s katerim je vlada Medresorski koordinacijski skupini za usklajevanje priprav za zaščito 
kritične infrastrukture naložila pripravo normativnega pravnega akta, ki bo urejal kritično 
infrastrukturo Republike Slovenije.  
 
V Republiki Sloveniji področje zaščite kritične infrastrukture ni celovito in sistemsko urejeno z 
normativnim pravnim aktom, čeprav se tudi v naši državi s tem načrtovalnim področjem 
soočamo že vse desetletje. Dejstvo je, da imamo definicijo kritične infrastrukture državnega 
pomena in da so določeni sektorji kritične infrastrukture, osnovni in sektorski kriteriji za 
določanje kritične infrastrukture in kritična infrastruktura državnega pomena; vse navedeno je 
podprto s sklepi Vlade Republike Slovenije. Nimamo pa celovito in sistemsko urejenega 
ugotavljanja in določanja kritične infrastrukture ter zaščite kritične infrastrukture od načel do 
obveznosti pri načrtovanju njene zaščite, določenih pristojnosti in odgovornosti oziroma nalog 
organov in organizacij pri zagotavljanju neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture, 
vzpostavljenih razmerij pri obveščanju, poročanju in podpori odločanju na področju kritične 
infrastrukture, prav tako ne varovanja podatkov in nadzora na tem področju. Vse navedeno je 
treba urediti zaradi zagotavljanja pripravljenosti na izredne dogodke pri delovanju kritične 
infrastrukture in krize, nastale zaradi nedelovanja kritične infrastrukture, ter učinkovitega 
odzivanja na take dogodke in krize upravljavcev kritične infrastrukture, nosilcev sektorjev 
kritične infrastrukture in ne nazadnje Vlade Republike Slovenije.  
 
Temeljni namen predloga zakona je zato sistemsko urediti zagotavljanje neprekinjenega 
delovanja naše kritične infrastrukture. Pri tem se izhaja iz razumevanja, da njena zaščita 
obsega vse aktivnosti, ki prispevajo k neprekinjenosti in celovitosti njenega delovanja.  
 
V predlogu zakona so za sektorje kritične infrastrukture določeni preskrba z vodo, preskrba s 
hrano, preskrba z energijo, zdravstvena oskrba, finančni sektor, promet, varstvo okolja ter 
sektor informacijsko-komunikacijskih sistemov in omrežij.   
 
Nosilci sektorjev so ministrstva, ki so odgovorna za delovna področja, na katera spada kritična 
infrastruktura, in Banka Slovenije.  
 
V posameznih sektorjih kritične infrastrukture obstoječi normativni akti določene vidike zaščite 
kritične infrastrukture že urejajo, zato so cilji predloga zakona predvsem: 
– vse organe in organizacije, ki delujejo na področjih, ki so za slovensko družbo posebej 
pomembna in so zanje tudi odgovorna, zavezati, da pri svojem delu upoštevajo tudi zahteve 
glede zagotavljanja neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture; 
– vse organe in organizacije pri zagotavljanju neprekinjenega in celovitega delovanja kritične 
infrastrukture zavezati k spoštovanju istih splošnih usmeritev; 
– med organi in organizacijami, ki delujejo na področjih sektorjev kritične infrastrukture, 
vzpostaviti primerna razmerja, predvsem z vidika delitve njihovih pristojnosti in odgovornosti za 
ugotavljanje in določanje ter zaščito kritične infrastrukture; 
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– določiti dopolnitev normativne urejenosti ali sploh normativno ureditev, če le-ta še ne obstaja, 
v posameznih sektorjih kritične infrastrukture. 
 
Upravljavci in lastniki kritične infrastrukture so ne glede na lastništvo prvi in neposredno 
pristojni ter odgovorni, pa tudi poslovno zainteresirani za zagotavljanje neprekinjenega 
delovanja infrastrukture.  
 
V zakonu je določen postopek ugotavljanja in določanja kritične infrastrukture, in sicer na 
podlagi sektorskih in medsektorskih kriterijev za ugotavljanje kritične infrastrukture ter mejnih 
vrednosti le-teh. Kritično infrastrukturo in njene upravljavce določi vlada. 
 
Z zakonom je predvideno, da upravljavci, ob sodelovanju nosilca posameznega sektorja, 
izdelajo dokumente načrtovanja zaščite kritične infrastrukture, ki obsegajo oceno tveganj in 
ukrepe za zaščito.  
 
Oceno tveganja upravljavci izdelajo na podlagi navodila za ocenjevanje tveganj za delovanje 
kritične infrastrukture, ki ga sprejme Ministrstvo za obrambo kot organ, pristojen za usmerjanje 
na področju kritične infrastrukture in strokovnih usmeritev, ki jih za posamezne sektorje kritične 
infrastrukture izdelajo nosilci le-teh. 
 
Ukrepi za zaščito kritične infrastrukture so stalni in dodatni. Dodatni se izvajajo ob izrednem 
dogodku, krizi ali povečani ogroženosti kritične infrastrukture, če stalni, tudi če so stopnjevani, 
ne zadostujejo.   
 
Dodatni ukrepi za zaščito kritične infrastrukture, ki jih nosilci sektorjev kritične infrastrukture ali 
sprejmejo sami ali predlagajo v sprejetje vladi, zakonsko niso obvezni, saj jih nosilci lahko 
sprejmejo ali predlagajo le, če to ocenijo za potrebno. Pomembno  določilo zakona je, da če 
morajo tovrstne dodatne ukrepe za zaščito kritične infrastrukture izvesti upravljavci kritične 
infrastrukture, lahko vlada odloči, da se sredstva za izvedbo teh ukrepov zagotovijo iz 
državnega proračuna. 
 
Pri izdelavi dokumentov načrtovanja zaščite kritične infrastrukture se lahko upoštevajo 
dokumenti, ukrepi, postopki in rešitve, ki so jih izdelali oziroma sprejeli na podlagi že veljavnih 
sektorskih in drugih predpisov ter svojih poslovnih odločitev.  
 
Poleg konkretnih nalog na področju kritične infrastrukture, tako vlade kot nosilcev sektorjev 
kritične infrastrukture, upravljavcev kritične infrastrukture, organa za usmerjanje ter 
Nacionalnega centra za krizno upravljanje, zakon določa tudi obveznosti v zvezi z 
obveščanjem, poročanjem in zagotavljanjem podpore odločanju v povezavi z zagotavljanjem 
neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture. 
 
Vir: MO 
 
 
Vlada pooblastila ministra Počivalška za podpis pogodbe o izvedbi strateške investicije 
Magne 
 
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da sklene pogodbo o izvedbi strateške investicije na 
razvojnem območju z Občino Hoče-Slivnica in investitorjem Magna Steyr, avtomobilski 
dobavitelj d.o.o. Vlada RS tudi pooblašča ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška za podpis omenjene pogodbe in podpis arbitražne klavzule. 
 
Pravna podlaga za omenjeno pogodbo sta Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške 
investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (ZZPISI) in ugotovitveni Sklep 
Vlade RS z dne 16. 3. 2017, da investicija izpolnjuje pogoje za strateško investicijo na 
razvojnem območju. S pogodbo se investitor zavezuje, da bo v roku desetih let od sklenitve, 
investicija na razvojnem območju presegla vrednost 100.000.000 evrov in na območju Občine 
Hoče-Slivnica ustvarila najmanj 1.000 dolgoročnih delovnih mest, kar pomeni, da bodo ta 
ohranjena vsaj 30 mesecev. 
 



Pogodba ščiti interese RS in ne obremenjuje proračuna naše države. Iz vidika pravic in 
obveznosti ni uravnotežena, saj bistveno strožje zavezuje investitorja. Ta mora izpolniti cilje 
pogodbe, medtem ko RS lahko terja pogodbene kazni v višini največ 5.000.000 evrov v 
primeru, da investitor po svoji krivdi ne začne izvajati investicije v petih letih. Na drugi strani RS 
ni dolžna izpolniti pogojev za izvedbo investicije, niti ni odškodninsko odgovorna za 
neizpolnitev teh pogojev. 
 
Za reševanje morebitnih pravnih sporov bo pristojna arbitraža treh arbitrov s sedežem v 
Ljubljani, in sicer po pravilih International Chamber of Commerce, v tem primeru pa se bo 
uporabljalo slovensko pravo. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Vlada sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe 
 
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o prerazporeditvi pravic porabe. Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo bo zaradi zagotovitve finančne spodbude podjetju Magna 
Steyr znotraj svojega finančnega načrta prerazporedilo tri milijone evrov, iz službe vlade za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa se bo na gospodarsko ministrstvo prerazporedilo 
proste pravice porabe v skupni višini 3,5 milijona evrov. 
 
Vlada je podjetju Magna Steyr dodelila finančno spodbudo v višini 18.609.080 evrov za projekt 
v občini Hoče-Slivnica. Podjetje je že pridobilo gradbeno dovoljenje, kmalu pa je predviden 
podpis pogodbe, v skladu s katero je predvideno sofinanciranje investicijskega projekta v letih 
2017, 2018 in 2019 na osnovi izkazane realizacije upravičenih stroškov investicije po 
posameznih letih. V letu 2017 je predvidenih 23,6 milijona evrov realiziranih upravičenih 
stroškov, v okviru katerih znaša državna finančna spodbuda tri milijone evrov. Gospodarsko 
ministrstvo zato predlaga prerazporeditev sredstev v okviru svojega finančnega načrta v 
skupni višini tri milijone evrov.  
 
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa na podlagi pregleda realizacije v letu 
2017 ugotavlja, da ne bodo porabljena vsa sredstva slovenske udeležbe, zato je vladi 
predlagala prerazporeditev prostih pravic porabe na gospodarsko ministrstvo v skupni višini 
3,5 milijona evrov. Za pravočasno izvedbo vseh aktivnosti po pogodbi za vzpostavitev 
proizvodne cone na razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica oz. za pravočasno izvedbo 
aktivnosti pridobivanja zemljišč na omenjenem območju je nujno potrebno zagotoviti dodatna 
sredstva v letu 2017 oz. izvesti prerazporeditev sredstev iz proračunskih postavk slovenske 
udeležbe v okviru evropske kohezijske politike v omenjeni višini 3,5 milijona evrov v letu 2017, 
da bi bilo mogoče pravočasno izvesti načrtovane aktivnosti strateške investicije Magne Steyr.  
 
Občina Hoče-Slivnica je kot pogodbeni partner po pogodbi za vzpostavitev proizvodne cone na 
razvojnem območju v občini Hoče-Slivnica na gospodarsko ministrstvo posredovala prošnjo za 
zagotovitev dodatnih sredstev v letu 2017 oz. za spremembo dinamike sofinanciranja po 
aktualni pogodbi (5,39 milijona evrov v letu 2017 in 4,61 milijona evrov v letu 2018), tako da se 
4,11 milijona evrov namesto v letu 2018 zagotovi že v letu 2017, kar se bo uredilo z dodatkom 
k pogodbi (9,5 milijona evrov v letu 2017 in 0,5 milijona evrov v letu 2018).  
 
Vir: MF 
 
 
Vlada se je seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030 
 
Vlade se je na današnji redni seji seznanila z osnutkom Strategije razvoja Slovenije 2030. 
Pripravo dokumenta, ki nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj ter v 
tesnem sodelovanju z vsemi resornimi ministrstvi in Statističnim uradom RS, je vlada v začetku 
svojega mandata opredelila kot eno izmed svojih prednostnih nalog. Po dobrem letu 
usklajevanja dokumenta, se z današnjim dnem o njem začenja javno posvetovanje, ki bo 



trajalo do 9. novembra 2017. Sledilo ji bo medresorsko usklajevanje, predvidoma v decembru 
2017 pa končni sprejem na vladi.    
 
Strategijo razvoja Slovenije 2030, ki je krovni razvojni okvir države, določajo Vizija Slovenije 
2050, pregled trenutnega stanja na gospodarskem, družbenem in okoljskem področju, pa tudi 
globalni trendi in izzivi, zato dokument vključuje tudi cilje trajnostnega razvoja OZN. V prvi vrsti 
je namenjen oblikovalcem politik, ki so odgovorni za njeno uresničenje, njeni učinki pa 
prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ki so v njenem središču - tako na ravni posameznikov, 
kot na ravni družbe. Osrednji cilj Strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za 
kar je opredeljenih pet strateških usmeritev: 
 
1. vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
2. učenje za in skozi vse življenje, 
3. visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
4. ohranjeno zdravo naravno okolje, 
5. visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 
 
Kot izhaja iz Strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na 
različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajst 
razvojnih ciljih Strategije: 
 
1. Zdravo in aktivno življenje, 
2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, 
3. Dostojno življenje za vse, 
4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete, 
5. Gospodarska stabilnost, 
6. Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor, 
7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta, 
8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo, 
9. Trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri, 
10. Zaupanja vreden pravni sistem, 
11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, 
12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 
 
Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in 
okoljskega razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit 
sistem upravljanja in sodelovanja.  
 
Strategija je namreč krovni okvir razvoja države, ki mu bodo morale slediti sektorske razvojne 
politike, programi, operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč 
prepletajo vsebine politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje 
strategije potrebno okrepiti učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To 
pomeni, da bodo morale biti politike, aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev 
usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo z 29 
ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi navedeni pri vsakem od 
razvojnih ciljev.  
 
Vir: SVRK 
 
 
Vlada sprejela strategijo o alternativnih gorivih 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne 
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in naložila Ministrstvu za 
infrastrukturo, da v šestih mesecih pripravi akcijski načrt za izvajanje te strategije. 
 
S to strategijo se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o vzpostavitvi infrastrukture 
za alternativna goriva, ki so po tej direktivi električna energija, stisnjen in utekočinjen zemeljski 
plin, utekočinjen naftni plin in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik. 
 



V Sloveniji po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim 
izgorevanjem na bencin ali dizel, saj je v strategiji za alternativna goriva postavljena meja, da 
mora biti skupni ogljični odtis avta manjši od 50 g ogljikovega dioksida (CO2) na km. Za 
primerjavo, danes so pod to mejo samo električni avtomobili in priključni hibridi. Pet let prej, od 
leta 2025 pa bo omejena prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij, ki 
imajo po deklaraciji proizvajalca skupni ogljični odtis manjši od 100 g CO2 na km. To sta 
pomembna cilja strategije o alternativnih gorivih, ki spodbuja rast vozil na električni pogon in 
hibridnih vozil ter vozil na fosilna goriva, ki imajo bistveno manjši negativni vpliv na okolje kot 
vozila, ki jih uporabljamo danes. 
 
V strategiji so predlagane skupine ukrepov za vsako alternativno gorivo, na podlagi katerih bo 
pripravljen podroben akcijski načrt za obdobje 2018–2020. Prednostno so predvideni ukrepi, s 
katerimi se bo zagotovila ustrezna polnilna infrastruktura za vozila na električni pogon, na 
stisnjen in utekočinjen zemeljski plin ter s katerimi bomo spodbudili povečevanje vozil na 
alternativna goriva. Ukrepi so predvideni na vseh področjih od finančnih spodbud in 
sofinanciranj izgradnje infrastrukture za alternativna goriva, sprememb predpisov, spodbujanja 
inovativnih rešitev in pospeševanje gospodarskega razvoja, informiranja do odprave 
administrativnih ovir. V akcijskem načrtu bodo podrobno navedeni viri za izvedbo 
posameznega ukrepa, roki in nosilci razvoja. Med ukrepi bodo gotovo ostale finančne 
spodbude za nakup vozil na električni pogon in za priključne hibride, oprostitve plačila 
določenih dajatev za vozila na električni pogon, brezplačna parkiranja in podobni ukrepi. 
 
Uporaba alternativnih goriv je pomembna, da bi dosegli okoljske cilje na področju emisij 
toplogrednih plinov in onesnaževal. Slovenija ima zahtevne cilje, saj mora kljub temu, da se 
promet močno povečuje, zagotoviti, da se bodo izpusti toplogrednih plinov v prometu v letu 
2030 zmanjšali glede na leto 2020 za 9 %. Glede na leto 2005 to sicer pomeni povečanje za 
18 %, upoštevati pa je treba, da se je promet od leta 2005 do danes na nekaterih odsekih 
podvojil, do leta 2030 pa pričakujemo rast tovornega prometa med 60 in 80 % ter osebnega 
prometa za 30 %. Do leta 2029 oz. po letu 2030 pa je treba zmanjšati onesnaževala glede na 
leto 2005, in sicer žveplov dioksid za 63 oz. 92 %, dušikove okside za 39 oz. 65 %, 
nemetanske hlapne organske spojine za 23 oz 53 %, amonijak za 1 oz. 15 % in trdne delce 
(PM2,5) za 25 oz. 60%. 
 
Če želimo do leta 2030 doseči cilje na področju alternativnih goriv, moramo poleg ukrepov za 
izboljšanje javnega potniškega prometa zagotoviti, da bo npr. med osebnimi vozili vsaj 17 % 
električnih vozil oz. priključnih hibridov (200.000 vozil), 12 % električnih lahkih tovornih vozil 
(11.000 vozil), tretjina vseh avtobusov na stisnjen zemeljski plin (1.150 avtobusov) in skoraj 
12 % težkih tovornih vozil (dobrih 4.300 vozil) na utekočinjen zemeljski plin. Ker bo vse več 
vozil na alternativna goriva, bo potrebno povečati tudi število polnilnic, tako na avtocestah kot 
drugje. Slovenija je bila med prvimi v Evropi, ki je na svojem avtocestnem križu postavila e-
polnilnice visokih moči. Ta mreža se bo v naslednjih petih letih še bistveno povečala in bomo 
zagotavljali ustrezno pokritost vseevropskega TEN-T omrežja s polnilnicami. V notranjem 
prometu pa bomo ob predvideni rasti vozil že leta 2020  potrebovali 1.200 polnilnic običajne 
moči, 2025 že 7.000 in 2030 kar 22.300. Ob tem bo vsem ladjam v pristanišču v Kopru bo leta 
2025 potrebno omogočiti napajanje z električno energijo s kopnega in črpanje utekočinjenega 
zemeljskega plina.  
 
Za doseganje okoljskih ciljev se mora občutno povečati tudi poraba biodizla, in sicer v letu 
2018 za 7 % namešavanje biodizla fosilnemu dizlu s povečevanjem deleža v naslednjih letih, 
od leta 2020 do 2030 pa postopno naraščanje deleža težkih tovornih vozil na čisti biodizel (B 
100) od 0 na 10 %. 
 
Da bo promet čim manj onesnaževal okolje, je potrebno spodbujati trajnostno prometno 
politiko: peš in kolesarski promet v naseljih ter povečati konkurenčnost javnega potniškega 
prometa. Vendarle to ne bo dovolj, ker javni prevoz v številnih delih Slovenije zaradi razpršene 
poseljenosti stežka nadomesti uporabo osebnih vozil. Prav zato bo morala biti Slovenija na 
področju uvajanja alternativnih goriv v prometu dovolj ambiciozna, da bo tudi tisti del 
mobilnosti, ki bo še naprej potekal z osebnimi prevozi, v čim manjši meri bremenil naše okolje. 
Temu cilju sledi tudi strategija. 
 



Za hitrejši premik k zeleni mobilnosti na področju osebnih prevozov bo ključen tudi prispevek 
avtomobilske industrije z novimi izboljšavami na področju elektro mobilnosti, uporabe vodika in 
gorivnih celic ter inovacijami in izboljšavami pri uporabi klasičnih motorjev. Tehnološki preboji 
bodo omogočili hitrejši razvoj in hitrejše doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo bo vsako leto pripravilo pregled rezultatov na tem področju in po 
potrebi predlagalo Vladi RS dopolnitev strategije. Ta je nastala na podlagi študije o potrebnih 
dodatnih ukrepih za povečanje deleža vozil na alternativna goriva v Sloveniji, ki jo je pripravil 
konzorcij pod vodstvom Kemijskega inštituta Univerze v Ljubljani. 
 
Iz te študije izhaja, da imamo trenutno v Sloveniji 227 javno dostopnih polnilnih mest za 
elektriko s 470 priključki, 1 polnilno mesto za vodik, 115 za utekočinjen naftni plin in 4 za 
stisnjen zemeljski plin, nimamo pa polnilnic za utekočinjen zemeljski plin in 100 % bio-dizel. 
Vozni park počasi sledi polnilni infrastrukturi. Največ je vozil na utekočinjen naftni plin (konec 
leta 2016 jih je bilo registriranih 8.980), 124 je vozil na stisnjen zemeljski plin in 6 na vodik 
(predelana vozila). Vozil na električni pogon in priključnih hibridov je skoraj 1.000, vendar 
njihovo število zelo zaostaja glede na količino polnilne infrastrukture, če računamo, da za 10 
vozil zadošča 1 priključek, teh pa je 470. 
 
Pri nas spodbujamo nabavo vozil na alternativna goriva s subvencijami za nakup električnih 
vozil, ki so tudi oproščena plačila letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Na voljo 
so tudi ugodni krediti za nakup osebnih avtomobilov, motornih koles in koles na električni ali 
hibridni pogon, pri katerih znaša emisija CO2 največ 110 g/km. Za vozila z izpusti do 110 g/km 
CO2 se obračuna nižja davčna stopnja (0,5 %) davka na motorna vozila. Odvisno od občine in 
ponudnika so možne brezplačne polnitve in parkiranje z vozili na električni pogon. 
 
Vir: MzI 
 
 
Vlada sprejela pobudo za spremembo dogovora s Hrvaško o mejni kontroli na Obrežju 
 
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev Dogovora o spremembi dogovora med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne 
kontrole. Vlada Republike Slovenije ob tem pooblašča ministrico za notranje zadeve mag. 
Vesno Györkös Žnidar, da podpiše usklajeni dogovor. 
 
7. aprila 2017 sta Slovenija in Hrvaška začeli opravljati obvezno sistematično preverjanje vseh 
potnikov pri prestopu zunanje schengenske meje. Po uvodnih dnevih, ki so prinesli povečane 
in nesorazmerno dolge čakalne dobe na mejnih prehodih, sta državi pristopili k skupnemu 
oblikovanju možnih rešitev. Tako sta izkoristili možnost odstopa od sistematične mejne 
kontrole in se zavezali k izvajanju tehničnih smernic, ki jih je oblikovala Evropska komisija. 
 
Kot eno izmed poskusnih rešitev je hrvaška stran predlagala začasno prekinitev izvajanja 
dogovora o skupni mejni kontroli med turistično sezono na mejnem prehodu Obrežje, da bi 
lahko analizirali vplive te rešitve na pretočnost prometa. Obe državi sta se dogovorili, da 
hrvaški policisti 26. junija 2017 ponovno začnejo opravljati mejno kontrolo na mejnem prehodu 
Obrežje v svojih prostorih. Rešitev se je izkazala kot učinkovita.  
 
Na podlagi poskusnega ločenega opravljanja mejne kontrole, ugotovitev analize in v 
pričakovanju novih funkcionalnosti mejne kontrole (sistem vstopa/izstopa, ETIAS) se ustrezno 
spremeni Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi 
skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole, torej le glede mejnega prehoda 
Obrežje.  
 
Vir: MNZ 
 
 
 
 
 



Uredba o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o mediaciji v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi 
pravicami. 
 
Na podlagi Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 
63/16) se sprejema uredba, ki natančneje ureja mediacijo v sporih v zvezi z avtorsko ali 
sorodnimi pravicami (predlog za začetek postopka, določba glede neodvisnosti in 
nepristranosti mediatorja, izbira mediatorja, stroški mediacije …). Predlagana uredba je 
pretežno povzeta po zdaj veljavni uredbi in se vsebinsko bistveno ne razlikuje od nje. 
 
Uredba določa postopek mediacije v sporih v zvezi z avtorsko ali sorodnimi pravicami med 
kolektivno organizacijo, reprezentativnim združenjem uporabnikov, uporabnikom ali imetnikom 
pravic, stopnjo in vrsto izobrazbe, druga merila, ki jih mora izpolnjevati mediator za mediacijo 
po tej uredbi, ter nagrado za mediatorja. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Vlada spremenila Uredbo o merilih za delo v izmenah izvršilnih železniških delavcev  
 
Vlada je na današnji seji izdala spremembo Uredbe o merilih za delo v izmenah izvršilnih 
železniških delavcev in jo objavila v Uradnem list RS. 
 
S to spremembo se spreminja le določilo glede odmora med delom in najdaljši čas 
neprekinjene vožnje vlečnega vozila ali motornega vozila za posebne namene. S tem so se le 
uskladila določila, ki so bila spremenjena s spremembami Zakona o varnosti v železniškem 
prometu, ki je bil sprejet julija 2017. 
 
Vir: MzI 
 
 
Vlada se je opredelila do sklepa odbora DZ glede poročila o nadzoru DUTB 
 
Vlada se je danes seznanila in opredelila do sklepa odbora DZ za finance in monetarno 
politiko, ki ga je ta sprejel na seji 1. septembra letos ob obravnavi poročila ministrstva za 
finance glede opravljenega nadzora nad Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) za 
obdobje od februarja do aprila. Opredelitev vlade vključuje tudi dodatna pojasnila k poročilu 
ministrstva. 
 
Nadzor nad DUTB v skladu z zakonom o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank izvaja 
finančno ministrstvo, ki o opravljenem nadzoru in izdanih pisnih usmeritvah vsake tri mesece 
obvesti vlado in DZ. Vlada se je 6. julija seznanila s poročilom ministrstva, 1. septembra pa ga 
je obravnaval parlamentarni odbor za finance in vladi predlagal njegovo dopolnitev. Na seji 
odbora so bila namreč izpostavljena nekatera vprašanja, ki po mnenju poslancev v poročilu 
niso bila zajeta.  
 
Iz dodatnih pojasnil, ki jih vsebuje opredelitev vlade, je razvidno, da je cilj DUTB z ustvarjenimi 
prilivi poplačati obveznice, s katerimi je bila opravljena sanacija bank, in doseči ekonomski 
kazalnik donosnosti EROE v višini osem odstotkov. Na podlagi poročanja s strani DUTB 
ministrstvo za finance ocenjuje, da bo DUTB dosegla predvidene kazalnike poslovanja za leto 
2017.  
 
Ministrstvo v letu 2017 pričakuje neto dobiček DUTB v okviru njihovega finančnega načrta, ki 
ga je ministrstvo prejelo februarja letos. DUTB je junija tudi javno objavila, da je že v prvem 
letošnjem četrtletju zabeležila 4,5 milijona evrov dobička.  
 
Lani je DUTB kljub pozitivnemu rezultatu iz transakcij beležila neto izgubo v višini 7,8 milijona 
evrov, saj po navedbah DUTB prihodki iz prevrednotenja sredstev niso bili dovolj visoki, da bi 
pokrili še vedno visoke odhodke iz financiranja, stroške pripojitve Factor banke in Probanke v 



višini 1,7 milijona evrov ter dodatne stroške, povezane z reševanjem primera Cimos, v višini 
8,3 milijona evrov. DUTB navaja, da bi brez teh izrednih dogodkov v letu 2016 beležila 
dobiček. 
 
Ključen enkraten dogodek v letu 2016 je bila pripojitev Factor banke in Probanke k DUTB. 
Kljub temu da so vsi učinki zaradi pripojitve pripoznani med zadržanimi dobički in ne vplivajo 
na čisti poslovni izid za leto 2016, je pripojitev povzročila tudi nekaj neposrednih stroškov 
pripojitve in posrednih stroškov reorganizacije poslovanja DUTB. V prvem polletju letos so ti 
stroški znašali 1,7 milijona evrov. Ministrstvo se je seznanilo z razlogi poslovne izgube DUTB v 
letu 2016 in jih razume kot sprejemljive.  
 
V tej luči ne gre prezreti pozitivnih vidikov dosedanjega poslovanja DUTB, in sicer se je 
zadolženost DUTB zaradi ustvarjenih prilivov iz upravljanja od pripojitve Factor banke in 
Probanke na začetku leta 2016 občutno znižala, pri poslovanju DUTB v letu 2016 pa ne gre 
spregledati določenih kazalnikov, kot je npr. EROE. DUTB je kljub pripojitvi Factor banke in 
Probanke v začetku leta 2016 uspela doseči vrednost EROE v višini 9,5 odstotka, kar je za 1,5 
odstotne točke več, kot je znašal cilj iz smernic za delovanje DUTB.  
 
Kot uspešno velja oceniti tudi dejstvo, da je DUTB z aktivnim upravljanjem sredstev v letu 
2016 ustvarila 369 milijona evrov prilivov, ki so omogočili, da je lani izvedla dve večji predčasni 
poplačili obveznosti do Republike Slovenije v višini 150 milijonov evrov (april 2016) in 120 
milijonov evrov (avgust 2016) ter poplačilo celotnega zneska preostale obveznosti do 
Republike Slovenije sredi decembra 2016 v višini 53,6 milijona evrov. DUTB je obenem 15. 
decembra v celoti poplačala zapadlo obveznico DUT02 v znesku 503,2 milijona evrov in 
obresti od vseh treh izdaj obveznic v višini 26,7 milijona evrov. Za poplačilo obveznice DUT02 
je najela dolgoročni posojili, z refinanciranjem obveznice pa je pomembno znižala stroške 
financiranja. 
 
Glede zaposlenih v DUTB bo ministrstvo še naprej pozorno spremljalo njihovo število ter od 
DUTB po potrebi zahtevalo dodatna pojasnila oz. ukrepe, v kolikor se obseg zaposlenih ne bo 
manjšal v skladu s kadrovskim načrtom, ki je naveden v poslovni strategiji DUTB. Ministrstvo je 
od DUTB že zahtevalo projekcije zaposlenosti vseh zaposlenih v DUTB. 
 
Vir: MF 
 
 
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor 
 
Vlada je izdala Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor (MOM).  
 
Načrt vsebuje okrog 70 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:  
- spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, 
zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav in 
podobno), 
- promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in 
nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja 
in posipanja cest), 
- druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih 
emisij). 
 
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni 
predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena 
zamenjava zastarelih kurilnih s priključevanjem na sistem daljinskega ogrevanja. Zagotavljale 
se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter 
za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb. Posebna 
pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni 
pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb. Na 
prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega 
prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, 
ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Izvajal se bo tudi ukrep 



omejevanja hitrosti na odsekih avtocest na območju MOM in avtocestnih odsekov, ki se 
priključujejo nanj takrat, kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost z uporabo modela 
COPERT. Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih 
vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se 
lahko ob njegovem noveliranju spremeni.  
 
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov dobrih 28,6 mio EUR, od tega za ukrepe na 
področju ogrevanja dobrih 10,5 mio EUR, na področju prometa pa dobrih 17,8 mio EUR. 
 
Vir: MOP 
 
 
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje 
 
Vlada izdaja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje (MOC).  
 
Načrt vsebuje čez 60 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:  
- spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, 
zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav ipd.), 
- promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in 
nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja 
in posipanja cest), 
- druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih 
emisij). 
 
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni 
predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena 
zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko 
ogrevanje z novejšimi in s toplotnimi črpalkami.  
 
Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko 
ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb 
Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in 
ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih 
sprememb. Na prometnem področju so novi ukrepi namenjeni predvsem spodbujanju javnega 
potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni 
motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Izvajal se 
bo tudi ukrep omejevanja hitrosti na odsekih avtocest na območju MOC in avtocestnih 
odsekov, ki se priključujejo nanj takrat, kadar agencija razglasi čezmerno onesnaženost z 
uporabo modela COPERT. V mestni občini Celje se bo s spodbudami države po tem odloku 
občutno spodbudilo nakup mestnih avtobusov emisijskega razreda Euro VI. Z novimi 
kratkoročnimi ukrepi se poskuša tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok 
predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem 
noveliranju spremeni.  Po tem odloku bo občina v enem mesecu po sprejemu odloka določila 
skrbnika za izvajanje tega načrta. 
 
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov dobrih 11,8 mio EUR, od tega za ukrepe na 
področju ogrevanja dobrih 5,7 mio EUR, na področju prometa pa dobrih 6 mio EUR. 
 
Vir: MOP 
 
 
Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj 
 
Vlada izdaja Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj (MOK).  
 
Načrt vsebuje 63 ukrepov, ki so razvrščeni v tri stebre:  
- spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije (daljinsko ogrevanje, 
zamenjava kurilnih naprav, toplotna izolacija stavb, boljše posluževanje kurilnih naprav in 
podobno), 



- promet – prehod k trajnostni mobilnosti (spodbujanju javnega potniškega prometa in 
nemotoriziranih oblik prometa, umirjanje prometa, zmanjševanje emisij delcev zaradi soljenja 
in posipanja cest), 
- druga področja (podporni ukrepi in predlogi ukrepov gospodarstva za zmanjšanje njegovih 
emisij). 
 
Ukrepi za učinkovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije so namenjeni 
predvsem zmanjševanju emisij zaradi ogrevanja stavb. Spodbujala se bo pospešena 
zamenjava zastarelih kurilnih naprav na območjih, kjer gostota odjema ni primerna za daljinsko 
ogrevanje z novejšimi in s toplotnimi črpalkami. Zagotavljale se bodo tudi spodbude za nakup 
toplotnih postaj za priključevanje na daljinsko ogrevanje ter za nakup plinskih kondenzacijskih 
kotlov za uporabo plina za ogrevanje stavb. Posebna pozornost bo namenjena izobraževanju 
občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Ti ukrepi se 
dopolnjujejo z ukrepi za blažitev podnebnih sprememb. Na področju uporabe lesne biomase 
za ogrevanje stavb so ukrepi načrtovani celovito. Na prometnem področju so novi ukrepi 
namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik 
prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje, predvideni so 
tudi ukrepi za umirjanje prometa. Izvajal se bo tudi ukrep omejevanja hitrosti na odsekih 
avtocest na območju MOK in avtocestnih odsekov, ki se priključujejo nanj takrat, kadar 
agencija razglasi čezmerno onesnaženost z uporabo modela COPERT. V mestni občini Kranj 
se bo s spodbudami države po tem odloku nadaljevalo spodbujanje nakupa mestnih avtobusov 
emisijskega razreda Euro VI s spodbudami države. Z novimi kratkoročnimi ukrepi se poskuša 
tudi skrajšati čas prekoračenih mejnih vrednosti. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje 
povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko ob njegovem noveliranju spremeni.  Po tem odloku 
bo občina v enem mesecu po sprejemu odloka določila skrbnika za izvajanje tega načrta. 
 
Skupaj se načrtuje za uresničitev ukrepov dobrih 19,9 mio EUR, od tega za ukrepe na 
področju ogrevanja dobrih 11,8 mio EUR, na področju prometa pa dobrih 8,1 mio EUR. 
 
Vir: MOP 
 
 
Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah za leto 2017 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah 
za leto 2017. 
 
Zaradi objektivnih okoliščin, ki so v nadaljevanju pojasnjene, Sklad v poslovnem delu predlaga 
dodatne spremembe in dopolnitve PFN 2016-2017, z vključitvijo novega ukrepa na področju 
kmetijstva in s prerazporeditvijo sredstev, s poudarkom za leto 2017. Predlogi sprememb so 
sledeči: 
 

1. Zmanjšanje sredstev za spodbujanje začetnih investicijskih projektov na programu 
podjetništva, in sicer iz 5.000.000 EUR na 3.000.000 EUR zaradi zaznanega 
manjšega povpraševanja po navedenih sredstvih. 
 

2. Povečanje sredstev za spodbujanje začetnih investicijskih projektov na problemskih 
območjih na programu podjetništva, in sicer iz 10.000.000 EUR na 20.000.000 EUR. 
Navedena spodbuda se dodeljuje v obliki ugodnih posojil iz sredstev Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so zagotovljena v državnem proračunu in jih je 
Sklad dobil kot dolgoročno posojilo. Vendar se je nakazilo sredstev za izvajanje 
ukrepa izvedlo šele 30.12.2016, prav tako je prišlo do zamika izvedbe pravnih podlag, 
kar je vplivalo na dejstvo, da Sklad v letu 2016 ni pristopil k realizaciji ukrepa in se le-
ta zamika v leto 2017. 
 

3. Zmanjšanje sredstev za spodbujanje lokalne in regionalne javne infrastrukture na 
področju občin, in sicer iz 6.000.000 EUR na 4.000.000 EUR zaradi zaznanega 
manjšega povpraševanja po navedenih sredstvi, upoštevajoč dejstvo, da imajo v letu 



2017 občine na razpolago ugodna posojilna sredstva po 21. in 23. členu Zakona o 
financiranju občin. 

 
4. Povečanje sredstev za financiranje investicijskih projektov na programu kmetijstva in 

gozdarstva iz 3.000.000 EUR na 6.000.000 EUR zaradi izkazanega velika zanimanja 
za sredstva in ob upoštevanju dejstva, da že po lanskoletnem razpisu vsi prijavljeni 
projekti zaradi pomanjkanja sredstev niso bili podprti in se ponovno prijavljajo v letu 
2017. 

 
5. Zagotovitev sredstev v višini 2.000.000 EUR za reprogramiranje finančnih obveznosti 

na programu kmetijstva in gozdarstva za namen sadjarstva in vinogradništva. 
Navedeni program predstavlja enega izmed ukrepov preprečevanja posledic po 
pozebah v letih 2016 in 2017. 

 
6. Zagotovitev sredstev v višini 5.000.000 EUR za uvedbo novega ukrepa na programu 

kmetijstva, tj. zagotovitev obratnih sredstev upravičencem s področja sadjarstva in 
vinogradništva v višini 5.000.000 EUR s subvencijo obrestne mere iz sredstev 
državnega proračuna kot eden izmed ukrepov preprečevanja posledic po pozebah v 
letih 2016 in 2017. 

 
7. Ukinitev nepovratnih sredstev na programu avtohtonih narodnih skupnosti, tj. na 

območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Navedena ukinitev 
pomeni le ohranitev posojilnega finančnega vira. 

 
8. Povečanje sredstev za premostitveno financiranje razvojnih projektov, sofinanciranih s 

strani EU na programu pred-financiranje, in sicer iz 5.000.000 EUR na 7.000.000 EUR 
zaradi velikega povpraševanja.  

 
9. Drugačen način izkazovanja realizacije pri ukrepu regijskih garancijskih shem. V letu 

2016 so se RGS vršile v 10 statističnih regijah preko izbranih regijskih izvajalcev na 
osnovi prenesenih finančnih vlog, v dveh statističnih regijah pa jih je vršil Sklad sam. V 
letu 2017 je Sklad izbral še regijska izvajalca Pomurje in Zasavje ter pristopil k temeljiti 
prenovi sheme, ki naj bi se rezultirala zlasti v večji konkurenčnosti ukrepa za končne 
izvajalce. Ena izmed večjih sprememb predstavlja prenos vložkov s strani izbranih 
regionalnih izvajalcev nazaj na Sklad, od koder se sedaj neposredno nakazujejo 
sredstva depozitov na v shemi sodelujoče banke. Sklad tako razpolaga s sredstvi za 
vezavo depozitov v višini 9.275.214,21 EUR za vse statistične regije. Za leto 2017 
Sklad predvideva dodelitev garancij v višini 6.400.000 EUR, kar ob predpostavki 80% 
garancij predstavlja dodelitev 8.000.000 EUR bančnih posojil, za katera bo ob 
predvidenem mnogokratniku 4, porabljenih 2.000.000 EUR sredstev.  

 
10. Ukinitev sredstev namenjenih za nujne ukrepe v višini 500.000 EUR, saj se ne 

predvideva realizacijo po tem ukrepu glede na določila 30 a člena ZSRR-2. 
 
Spremembe poslovnega dela načrta vplivajo tudi na spremembe finančnega načrta. Razvidne 
so v spremenjenih računovodskih izkazih in  pojasnjene v finančnem načrtu za leto 2017.  
 
Sklad v primerjavi z že sprejetim finančnim načrtom načrtuje za 47.032,00 EUR nižje celotne 
prihodke. Skupno znižanje celotnih prihodkov je zlasti posledica še nižjega (negativnega) 
trimesečnega EURIBOR-ja in nižjih referenčnih obrestih, po katerih Sklad dodeljuje posojila ter 
nižjih obresti prostih denarnih sredstev od načrtovanih. Zato so prihodki od obresti za 
124.350,00 EUR nižji od načrtovanih. Na porast celotnih prihodkov pa vplivajo dodatno 
načrtovani prihodki iz državnega proračuna za izvajanje instrumenta ugodnih razvojnih 
kreditov v višini 95.000,00 EUR.  
 
Vir: MGRT 
 
 
 



Vlada se je seznanila z rednim mesečnim poročilom o stanju vladnih strateških 
razvojnih projektov za mesec september 2017 
 
Vlada se je na današnji seji seznanila z rednim mesečnim poročilo o stanju vladnih strateških 
razvojnih projektov za mesec september 2017. 
 
Trenutni nabor projektov, ki se pripravljajo in izvajajo po proceduri vladnih strateških razvojnih 
projektov: 
 

1 Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti MZI P1

2
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev 

centralnega sistema javnega naročanja
MJU P2

3 Zelena proračunska reforma MF P3

4 Reorganizacija informatike v državni upravi MJU P4

5
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih 

obveznosti
MF P5

6 VEM v okviru Centrov za socialno delo MDDSZ P6.1.

7 VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij MOP P6.2.

8 VEM za poslovne subjekte MGRT P6.3.

9 VEM za mlade MIZŠ P6.4.

10 Sistem kriznega upravljanja in vodenja MORS P7

11 Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja MF P8

12
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva 

in ekonomske demokracije
MGRT P9

13 Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev MGRT P10

14 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave MJU P11

15 Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem MJU P12  
 
 
P1: V septembru so bile sprejete končne odločitve v zvezi z  večino aktualnih sistemskih 
problemov. Izvedba projekta poteka brez večjih finančnih odstopanj. Zaključek izvedbe 
programa je bil zaradi zastojev pri izvedbi pilota Šmarje pri Jelšah podaljšan za 60 dni. 
 
P2: Prvo naročilo zdravil na osnovi Neposrednega sporazuma je bilo izvedeno. Ne glede na 
realizacijo obeh ključnih projektnih ciljev z namenom potrditve delovanja vzpostavljenega 
sistema podaljšujemo spremljanje izvedbe projekta do realizacije prve dobave zdravil na 
podlagi izvedenega postopka ponovnega odpiranja konkurence.  
 
P3: Izvedba projekta poteka nemoteno. 
 
P4: Centralizacija nalog poteka brez večjih problemov. Intenzivirano je urejanje evidenc in 
prenosov osnovnih sredstev. Potekajo zaključni pogovori o prerazporeditvi kadrov. Predvideni 
končni termin zaključka projekta ni ogrožen. 
 
P6.1: Izvedba poteka v skladu z Zagonskim elaboratom projekta. 
 
P6.2: Izvedba poteka brez večjih problemov. Manjša terminska odstopanja pri izvedbi javnega 
naročila in pri sprejemanju zakonodaje ne ogrožajo predvidenega termina zaključka projekta. 
 
P6.3: Rahla terminska odstopanja pri posameznih nalogah ne vplivajo na predvideni termin 
zaključka izvedbe projekta. 
 
P6.4: Izvedba poteka v skladu s planom. Glede na zaključke analize v sklopu projekta e-
Uprava3 bo v oktobru izvedeno redefiniranje Zagonskega elaborata projekta, pri čemer ne 
predvidevamo bistvenih sprememb na področju stroškov in terminskega plana. 
 
P9: Izvedba nalog poteka z manjšimi terminskimi odstopanji, ki pa ne vplivajo na predvideno 
zaključevanje programa. V prihodnjem mesecu bo potrebno posebno pozornost posvetiti 



izvedbi medresorskega usklajevanja predloga Zakona o socialnem podjetništvu ter zagotovitvi 
finančnih sredstev za pripravo Študije družbenih učinkov socialnega podjetništva, ki je na 
kritični poti projekta. 
 
P10: Izvedbo projekta zaključujemo z deregulacijo na področju gradbeništva. Predlogi zakonov 
so v obravnavi v Državnem zboru. 
 
P11: Izvedba nalog poteka brez večjih problemov. Glede na planirano povečevanje števila in 
kompleksnosti nalog projekta v prihodnjem obdobju bo potrebno okrepiti projektno 
organizacijsko strukturo. 
 
Projekti P5, P7, P8 in P12 so zaključeni. 
 
Vir: KPV 
 
 
Vlada o Statističnem poročilu o javnih naročilih, oddanih v letu 2016 
 
Vlada je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2016. 
 
Iz obvestil o oddaji javnih naročil, objavljenih na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu 
Evropske unije in sporočenih statističnih podatkov o evidenčnih naročilih je razvidno, da je v 
letu 2016 javna naročila oddalo 1992 naročnikov, torej 11 naročnikov več kot v letu 2015. 
 
V letu 2016 je ponovno razvidno povečanje deleža javnih naročil v BDP, ki je od leta 2013 
upadal. V letu 2016 je delež javnih naročil v BDP za 1,04 odstotne točke večji kot v letu 2015. 
 
Glede na vrednost vseh oddanih naročil se je vrednost tistih, ki jih je treba objaviti na portalu 
javnih naročil oziroma v Uradnem listu Evropske unije, v primerjavi z letom 2015 v letu 2016 
povečala za 48,89 %, povečalo pa se je tudi število izvedenih postopkov javnega naročanja, in 
sicer za 8,43 %.  
 
Pri evidenčnih naročilih je v primerjavi z letom 2015 razvidno povečanje števila evidenčnih 
naročil za desetino, povečanje skupne vrednosti evidenčnih naročil za dobro četrtino in 
povečanje povprečne vrednosti evidenčnega naročila za dobro desetino. O oddanih 
evidenčnih naročilih je v letu 2016 poročalo večje število naročnikov kot v letu 2015, in sicer 
158. Povečanje obsega evidenčnih naročil je mogoče pripisati spremembi javno-naročniške 
zakonodaje, saj morajo naročniki poleg poročanja o oddanih evidenčnih naročilih na portalu 
javnih naročil za naročila, nižja od mejnih vrednosti, v skladu z zakonom vsako leto do 
zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objaviti seznam javnih 
naročil, oddanih preteklo leto. 
 
Obseg storitev s Seznama storitev B in primeri socialnih in drugih posebnih storitev je bil v letu 
2016 manjši za dobrih pet odstotnih točk kot v letu 2015. 
 
V letu 2016 so naročniki na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali za 672.025.628 
evrov posameznih naročil. Tako kot v preteklih letih je tudi v letu 2016 razviden trend 
povečevanja števila tovrstnih naročil, saj je bilo v letu 2015 oddanih za 421.831.971 evrov 
naročil. 
 
V letu 2016 se je nadaljeval trend upadanja pogodbene vrednosti javnih naročil, 
(so)financiranih s sredstvi Evropske unije, ki se je začel leta 2014. Glede na vrednost oddanih 
javnih naročil, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije v posameznem letu, je mogoče 
sklepati, da so naročniki v letih 2012, 2013 in 2014 oddali javna naročila v večji vrednosti, ker 
se je v letu 2015 zaključeval večletni finančni okvir Evropske unije (finančna perspektiva) in je 
bilo treba vse postopke oddaje javnih naročil izvesti pravočasno, da bodo projekti pravočasno 
končani in naročniki upravičeni do črpanja evropskih sredstev. Glede na novo finančno 
perspektivno je pri javnih naročilih, (so)financiranih s sredstvi Evropske unije, v prihodnjem letu 
pričakovati povečanje pogodbene vrednosti.  
 



V primerjavi z letom 2015 se je spremenil vrstni red pri številu predmetov javnega naročanja, 
saj je bilo v letu 2016 največ naročil blaga, nato naročil storitev, najmanj pa naročil gradenj, 
medtem ko je bilo v letu 2015 največ naročil storitev, najmanj pa gradenj. Tudi glede na 
vrednost oddanih naročil se je v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 vrstni red spremenil in je 
enak kot pri številu oddanih naročil. 
 
V primerjavi s preteklimi leti so naročniki tudi v letu 2016 najpogosteje izvedli postopek oddaje 
naročila male vrednosti, njegov delež se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 5,97 
odstotne točke. Glede na leto 2015 se je za 5,27 odstotne točke povečal delež odprtih 
postopkov, ki je bil v letu 2016 drugi najpogosteje uporabljeni postopek z deležem 27,19 %. 
Tretji najpogosteje uporabljeni postopek je bil postopek s pogajanji brez predhodne objave z 
deležem 13,52 %, ki se je glede na leto 2015 zmanjšal za 6,46 odstotne točke. Navedeni 
postopki skupno pomenijo 95,78 % vseh dokončanih postopkov v letu 2016 in po vrednosti 
82,98 %. 
 
Vir: MJU 
 
 
Stališče Vlade RS do Predloga sklepa Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih 
možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med EU in Republiko 
Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju 
 
Vlada je sprejela stališče k predlogu sklepa Sveta o sklenitvi protokola o določitvi ribolovnih 
možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko 
Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju. Vlada RS podpira predlog sklepa.  
 
Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči 
izvajajo ribolov v severnem Jadranu.  
 
Glavni cilj novega protokola je plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti v vodah Mauritiusa 
na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja, ob upoštevanju priporočil 
Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC) ter v mejah razpoložljivega presežka. 
 
Vir: MKGP 
 
 
Stališče Vlade RS do predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s 
Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja 
Sporazum med EU in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju 
 
Vlada je sprejela stališče k predlogu uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti zadevnim 
državam članicam EU v skladu s Protokolom o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega 
prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o 
partnerstvu v ribiškem sektorju. Republika Slovenija podpira predlog uredbe.  
 
Predlog ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo ribolov 
v severnem Jadranu. 
 
Protokol določa ribolovne možnosti za plovila za ribolov tuna s potegalko ter plovila s 
površinskim parangalom. 
 
Vir. MKGP 
 
 
Vlada sprejela mnenje na podlagi 7. člena Dodatnega protokola k Evropski socialni 
listini, ki ureja sistem kolektivnih pritožb, v postopku obravnave kolektivne pritožbe 
Evropskega združenja univerzitetnih žensk(UWE) proti Sloveniji 
 
UWE očita Republiki Sloveniji kršitev nekaterih določil Evropske socialne listine (MESLS), in 
navaja, da  v Republiki Sloveniji dejansko obstaja plačna vrzel med moškimi in ženskami v 



škodo žensk, kljub sprejetim mednarodnopravnim obveznostim in veljavni nacionalni 
zakonodaji; UWE trdi, da organi (predvsem Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in 
Inšpektorat Republike Slovenije za delo), odgovorni za spremljanje učinkovitosti izvajanja 
delovnopravne zakonodaje glede enakega plačila moškim in ženskam, ne izpolnjujejo svoje 
naloge in puščajo obstoječo zakonodajo neučinkovito.  UWE trdi, da je v Republiki Sloveniji 
zelo malo žensk na odločevalskih položajih v zasebnih družbah, saj slovenska zakonodaja te 
zadeve ne ureja.  
 
Vlada v celoti zavrača očitke UWE in v daljšem odgovoru pojasnjuje, da je: 
a) v Sloveniji je plačna vrzel med moškimi in ženskami med najmanjšimi v Evropi in tudi v 
svetovnem merilu, delež žensk na mestih odločanja v gospodarstvu pa je višji od povprečja v 
državah EU; 
b) relevantna zakonodaja je povsem usklajena z zahtevami določb Evropske socialne listine 
MESLS; v Sloveniji delujejo nadzorni mehanizmi, ki so enostavno in brezplačno dostopni 
vsakomur. Vlada RS izpostavlja, da iz prakse IRSD, Varuha človekovih pravic RS, 
Zagovornika načela enakosti in sodišč ni mogoče ugotoviti, da bi bila problematika neenakega 
plačila moškim in ženskam za enako delo oziroma delo enake vrednosti v Sloveniji pereča;  
c) Vlada RS redno spremlja položaj žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja, 
vključno s plačno vrzeljo in neuravnoteženo zastopanostjo žensk in moških na mestih 
odločanja v gospodarstvu, pri čemer so ji v pomoč statistični podatki, ki se redno spremljajo in 
objavljajo ter različne analize in raziskave. Na podlagi ugotovljenega stanja oblikuje in izvaja 
ukrepe in aktivnosti za uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih družbenega 
življenja; 
d) Vlada RS izpostavlja, da Slovenija v letih od 2002 do 2016 ni prejela niti enega zaključka 
Evropskega odbora za socialne pravice, v katerem bi bile ugotovljene kršitve 1., 4. ali 20. člena 
MESLS, kot jih očita UWE s to kolektivno pritožbo.  
 
Vlada je prepričana, da obstoječi zakonodajni okvir, ugotovitve iz prakse Inšpektorata RS za 
delo, Varuha človekovih pravic RS, Zagovornika načela enakosti in sodišč ter izvedene in 
načrtovane aktivnosti Vlade RS v smeri udejanjanja enakosti žensk in moških v praksi nikakor 
ne morejo predstavljati kršitve 1.,  4. in 20. člena v povezavi s členom E MESLS, zato predlaga 
Evropskemu odboru za socialne pravice, da razglasi kolektivno pritožbo UWE proti Sloveniji za 
neutemeljeno. 
 
Vir: MDDSZ 
 
 
6. Nacionalno poročilo po skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom 
in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki 
 
Vlada je sprejela 6. Nacionalno poročilo o izpolnjevanju obveznosti po Skupni konvenciji o 
varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter 
pooblastila Upravo RS za jedrsko varnost, da predloži poročilo v angleškem jeziku sekretariatu 
Mednarodne agencije za atomsko energijo. Vlada hkrati pooblašča upravo, da dopolni poročilo 
z morebitnimi novimi dejstvi v času do pregledovalne konference maja 2018 v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznosti iz Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in 
varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki. 
 
Nacionalno poročilo za obdobje 2014–2016 vsebuje informacije o ravnanju z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim gorivom, podatke o inventarju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega 
goriva v Sloveniji na dan 31. decembra 2016, pravni red, ki zadeva to področje dela, in obseg 
ter način izpolnjevanja obveznosti po skupni konvenciji. 
 
Vir: MOP 
 
 
 
 
 



Vlada sprejela odgovor na zaprosilo Varuha človekovih pravic v zvezi s sistemsko 
ureditvijo ukrepov za zaščito pred posteljnimi stenicami 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na zaprosilo Varuha človekovih pravic v zvezi 
s sistemsko ureditvijo ukrepov za zaščito pred posteljnimi stenicami.  
 
Varuh človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Varuh) je 4. 9. 2017 na Vlado Republike 
Slovenije naslovil zaprosilo za čim hitrejšo uvedbo postopkov za sprejem ustrezne pravne 
podlage, ki bo v javnem interesu omogočala sprejem ukrepov za zaščito pred posteljnimi 
stenicami. 
 
V nadaljevanju vlada podaja naslednje pojasnilo: 
Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) je v zvezi s problematiko stenic v preteklih 
mesecih prejelo nekaj vprašanj oziroma pobud ter je skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (v 
nadaljnjem besedilu: NIJZ) in Ministrstvom za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) 
pregledalo veljavno zakonodajo na tem področju.  
 
V zvezi s problematiko stenic poudarjamo, da jih dejstvo, da ne prenašajo nalezljivih bolezni, 
praktično izključuje iz okvira Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno 
prečiščeno besedilo), ki je v pristojnosti Ministrstva za zdravje in s tem hkrati tudi edini predpis 
iz pristojnosti ZIRS, ki ureja ukrepe za uničevanje mrčesa. 
 
Tudi Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: IRSOP) je 
pojasnil, da v tovrstnih primerih niso podani pogoji za uvedbo inšpekcijskega postopka 
stanovanjske inšpekcije. 
 
V navedenem primeru ni pravne podlage, da bi lahko terjali ukrepanje katere izmed inšpekcij. 
Gre za pomanjkljivost obstoječe ureditve – saj kljub temu, da stenice niso kvalificirane kot 
prenašalke povzročiteljev nalezljivih bolezni ter da gre v konkretnem primeru skoraj v celoti za 
zasebno lastništvo bivalnih enot, za prizadete stanovalce predstavljajo zelo velik problem in 
stisko. Pri nekaterih posameznikih lahko ugriz posteljnih stenic celo privede do težkih 
alergičnih reakcij.  
 
Dezinsekcija je lahko uspešna zgolj, če je izvedena dosledno v vseh prostorih, po potrebi celo 
večkrat. Pri tem velja poudariti, da se ti plazeči insekti širijo precej hitro (tudi izven objekta). 
 
Hkrati bi radi opozorili še na dejstvo, da se v večstanovanjskih stavbah ne pojavljajo le stenice, 
ampak da velik problem predstavlja tudi pojav ščurkov in drugih insektov (npr. mravelj). V 
takšnih primerih se v praksi zelo pogosto zgodi, da za izvedbo ukrepa za uničevanje insektov 
stanovalci ne dosežejo ustreznega deleža soglasij, kar ima za posledico neizvedbo ukrepa na 
ravni celotne stavbe oziroma ponoven pojav insektov, kljub izvedbam ukrepa za uničevanje v 
posameznih delih večstanovanjske stavbe. 
 
Glede na zgoraj napisano je MZ mnenja, da bi bilo problematiko pojava insektov v 
večstanovanjskih stavbah primerno urediti naenkrat in širše (torej ne samo na sedaj 
izpostavljeno problematiko stenic), kot bi bilo smiselno urediti tudi problematiko slabih 
higienskih razmer v večstanovanjskih stavbah, ki se pojavljajo kot posledica, denimo gojenja 
golobov, večjega števila mačk v objektu, kopičenja različnih vrst odpadkov in podobno. 
 
V skladu z navedenim bo zato potrebno pripraviti spremembe veljavnih predpisov, in sicer v 
smeri, da bodo vsi stanovalci večstanovanjskih stavb zavezani k spoštovanju le-teh in bo 
pristojni inšpekcijski organ lahko ukrepal v vsakem primeru nespoštovanja določb navedenih 
predpisov, neodvisno od tega ali pojav stenic ogroža zdravje stanovalcev ali ne. 
 
Priprave sprememb zakonodaje se pripravijo v sklopu normativnega programa Vlade za leto 
2018. 
 
Vir: MZ 
 



Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede uresničevanja pravice volivcev, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, do glasovanja na referendumu 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z uresničevanjem pravice 
volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, do glasovanja na referendumu in ga 
posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Poslanka Eva Irgl je na Vlado Republike Slovenije naslovila poslanska vprašanja v zvezi z 
uresničevanjem pravice do glasovanja na referendumu, ker je prejela pobudo državljana 
Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče prijavljeno v Zvezni Republiki Nemčiji 
 
-Ali je Vlada Republike Slovenije seznanjena z zgoraj navedeno pobudo državljana Republike 
Slovenije, po kateri bi lahko na referendumu na lokalni ravni glasovali tudi državljani Republike 
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče prijavljeno v tujini (v povezavi z določbo prvega odstavka 
47.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi)? 

 
-Kakšno je mnenje Vlade Republike Slovenije do omenjene pobude? 
 
-Kako lahko državljani Republike Slovenije, ki so začasno v tujini (zdomci) in tisti, ki imajo 
stalno prebivališče prijavljeno v tujini, uresničujejo pravico do glasovanja na referendumu na 
državni ravni? 

 
-Koliko teh volivcev (državljanov Republike Slovenije, ki so začasno v tujini in državljanov 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v tujini) je glasovalo na zadnjih dveh 
referendumih? 
 
-Ali Vlada Republike Slovenije v povezavi s prejšnjim vprašanjem razmišlja o spremembah 
zakonodaje na področju uresničevanja pravice do glasovanja na referendumu (za državljane 
Republike Slovenije, ki so začasno v tujini in državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče v tujini) in katere so te? 

 
Odgovor Vlade Republike Slovenije: 
 
Vlada je z omenjeno pobudo seznanjena in glede prvega vprašanja, kolikor se navezuje na 
referendum na lokalni ravni, ocenjuje, da je zakonodaja, ki ureja vprašanje sodelovanja 
prebivalcev na lokalnem referendumu, ustrezna in da spremembe na tem področju niso 
potrebne.  
 
Zakon o lokalni samoupravi ( ZLS) določa, da imajo na referendumu pravico glasovati vsi 
občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta. Zakon o lokalnih volitvah pa določa, da 
ima pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta vsak državljan Republike Slovenije, ki 
je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Volilno pravico volivec uresničuje v občini, v kateri 
ima prijavljeno stalno prebivališče. Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima 
pod pogoji, določenimi z  zakonom, tudi državljan druge države članice Evropske unije, ki ima 
dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma 
potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ter tujci, ki 
imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.  
 
Glede glasovanja tistih državljanov Republike Slovenije na referendumu na državni ravni, ki 
začasno ali stalno prebivajo v tujini, ZRLI določa, da volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, 
kjer tam začasno ali stalno prebivajo, lahko na referendumu na državni ravni glasujejo po 
pošti, če to sporočijo državni volilni komisiji najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja. 
Volivci, ki so na dan glasovanja začasno v tujini, lahko na referendumu na državni ravni 
glasujejo tudi na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, če to 
sporočijo Državni volilni komisiji najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja. Volivci, ki 
stalno prebivajo v tujini, morajo torej državno volilno komisijo vnaprej obvestiti le glede 
glasovanja po pošti, na diplomatsko konzularnem predstavništvu namreč lahko glasujejo na 
podlagi vpisa v evidenco volilne pravice oziroma volilnega imenika. Pri volivcih, ki začasno 
prebivajo v tujini, pa je potrebna vnaprej obvestiti državno volilno komisijo tudi za glasovanje 
na diplomatsko konzularnih predstavništvih.  



 
Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, so tudi preko spletnih strani 
Ministrstva za zunanje zadeve RS obveščeni o razpisanih volitvah ali referendumu in o možnih 
načinih glasovanja. 
 
Glede vprašanja o številu volivcev, ki so na zadnjih dveh referendumih glasovali iz tujine, smo 
za podatke zaprosili Državno volilno komisijo (DVK). Na zakonodajnem referendumu o Zakonu 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil 20. 12. 
2015, je po podatkih DVK po pošti iz tujine glasovalo 894 volivcev, ki so bili na dan glasovanja 
začasno v tujini, in 374 volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Na 
zadnjem zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 
drugim tirom železniške proge Divača-Koper, ki je bil 24. 9. 2017, je po podatkih DVK po pošti 
iz tujine glasovalo 224 volivcev, ki so bili na dan glasovanja začasno v tujini, in 78 volivcev, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.     
 
Vlada meni, da je veljavna ureditev glede glasovanja iz tujine primerna, saj je postopek jasno 
določen in volivcem, ki se za čas glasovanja stalno ali pa začasno nahajajo v tujini omogoča 
glasovanje po pošti kot tudi glasovanje na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Takšen 
postopek urejanja pravice do glasovanja na referendumu tudi sledi Kodeksu dobrih 
referendumskih praks Beneške Komisije, ki pravi, da je zaželeno, da je pravica do glasovanje 
zagotovljena tudi državljanom, ki bivajo v tujini. Kot že zgoraj navedeno je tak način 
uresničevanja aktivne volilne pravice tudi v skladu z odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2003.  
 
Vir: MJU 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Marijana Pojbiča v zvezi z 
invalidnino in ga pošlje Državnemu zboru  
 
S 1. januarjem 2013 je začel veljati Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v 
3. odstavku 403. člena določal, da do uveljavitve predpisov s področja varstva invalidov, ki 
bodo uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, lahko zavarovanci na 
podlagi Samoupravnega sporazuma o seznamu telesnih okvar (Uradni list SFRJ, št. 38/83in 
66/89) pridobijo tudi pravico do invalidnine v skladu z določbami 143. do 145., in 147. in 149. 
člena ZPIZ-1, vendar le za poškodbo pri delu ali poklicno bolezen. Poslanec Marijan Pojbič  v 
zvezi z invalidnino. Poslanec Vlado Republike Slovenije v poslanskem vprašanju sprašuje: 
kdaj so bili ti predpisi sprejeti in zakaj še danes ni določeno, da delavcem pripada invalidnina 
tudi za poškodbe izven dela. 
 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se je z uveljavitvijo pokojninske reforme leta 2012 iz 
invalidskega zavarovanja izločil poseben zavarovalni rizik za telesne okvare in z njim 
povezane pravice do invalidnine oziroma denarnega nadomestila za telesno okvaro. 
Zakonodajalec se je odločil, da ureditev telesnih okvar ne spada v sistem pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, zato v okviru prehodnih določb ureja, da bo moral vrste in stopnje 
telesnih okvar določiti minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za 
varstvo invalidov, in sicer v dveh letih po uveljavitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Pravico do invalidnine pa po ZPIZ-2 lahko prejema le tisti zavarovanec, ki je 
pridobil telesno okvaro, v okviru poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  
 
Posebna delovna skupina, ki bo predlagala posodobitev seznama je bila ustanovljena že leta 
2014 v okviru Ministrstva za zdravje, saj skladno z 403. členom ZPIZ-2 vrste in stopnje telesnih 
okvar določi minister, pristojen za zdravje, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za varstvo 
invalidov. Skupina zastavljene naloge ni opravila zato je  Ministrstvo za zdravje novo delovno 
skupino ustanovilo letos. Naloga delovne skupine je strokovno zahtevna,  zato bo skupina 
opravila delo predvidoma do 31. julija 2018. 
 
Navedeno področje ureditve telesnih okvar je dodatno obravnavano tudi v Beli knjigi o reformi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz leta 2016. Avtorji so predlagali, da se čim hitreje 
posodobiti seznam telesnih okvar, opravi  analiza sistemov, ki pravice vežejo na ugotovljene 



telesne okvare ter na to vprašanje urediti v enotnem sistemu. Seznam telesnih okvar še ni bil 
noveliran zato posledično tudi predpis, ki bi na novo urejal to področje, še ni bil sprejet. 
 
Vir: MDDSZ 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z 
opeharjenjem Doma upokojencev Ptuj ter spodnjega Podravja in ga pošlje Državnemu 
zboru  
 
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z opeharjenjem Doma 
upokojencev Ptuj ter spodnjega Podravja. Poslanec Vlado Republike Slovenije v poslanskem 
vprašanju sprašuje: »Kako komentirate tiho privatizacijo Doma upokojencev Ptuj, katero je 
izvedla stranka SD? Zakaj prihaja do potez, ki bodo oškodovale občanke in občane občin v 
spodnjem Podravju? Zakaj je ZD Koper dobil prostore v enoti DUP Koper zastonj? Zakaj se ne 
nameni sredstev za centralno kuhinjo v DUP v Kopru z lastnimi sredstvi glede na visoko 
pozitivno stanje na računu?« 
 
Vlada v zvezi s postavljenimi vprašanje podaja naslednja pojasnila. 
 
Dom upokojencev Ptuj je bil ustanovljen kot javni socialno varstveni zavod s sklepom Vlade 
Republike Slovenije dne 6. 5. 1993. Ustanovitelj Doma je Republika Slovenija, ustanoviteljske 
pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Dom upokojencev Ptuj dejavnost 
izvaja v petih enotah: enota Ptuj, enota Muretinci, enota Kidričevo, enota Juršinci in enota 
Koper. 
 
V skladu 30. členom Zakona o zavodih  zavod upravlja svet zavoda, poslovodni organ zavoda 
pa je direktor ali drug individualni organ. Svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge 
splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo 
izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju 
spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja 
o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s 
statutom ali pravili zavoda določene zadeve. 
 
Svet Doma upokojencev Ptuj je na svoji seji 18. 9. 2017 sprejel sklep, da v sedanjih 
okoliščinah ne podpira prenosa pravice upravljanja enote Koper na Obalni dom upokojencev 
Koper. Hkrati pa je Svet Doma upokojencev Ptuj sprejel sklep, da je pripravljen za nadaljnja 
dogovarjanja o dodatnih argumentih prenosa pravice upravljanja enote Koper. 
 
Svet Obalnega doma upokojencev Koper je na svoji seji 25. 9. 2017 sprejel sklep, da ne 
podpira združitve enote Koper Doma upokojencev Ptuj z Obalnim domom upokojencev Koper 
zaradi rezultatov poslovanja enote Koper. 
 
Glede prostorov za zdravstveno dejavnost v okviru zavoda pojasnjujemo, da se v skladu z 38. 
členom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev 
zdravstvena dejavnost izvaja v domu ali pa se kombinira z zdravstvenim domom ali drugim 
izvajalcem osnovne zdravstvene dejavnosti v kraju. Pri domski zdravstveni službi je taka enota 
sklenjena enota objekta in mora vsebovati večnamensko zdravniško ordinacijo, sestrsko sobo 
in čakalnico. Glede na splošni dogovor za pogodbeno leto 2017 sklenjen med Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalci prostore sestrske sobe, večnamenske 
zdravniške ordinacije in čakalnice v socialnovarstvenem zavodu zagotavlja zavod, ki izvajalcu 
zdravljenja ne zaračunava najemnine. V letu 2017 Zdravstveni dom Koper zagotavlja 
zdravstveno oskrbo za stanovalce enote Koper Doma upokojencev Ptuj v vrednosti 54.513,72 
EUR. 
 
Glede ureditve centralne kuhinje pojasnjujemo, da Dom upokojencev Ptuj v finančnem načrtu 
za leto 2017 načrtuje v okviru investicijskih vlaganj ureditev centralne kuhinje v enoti Koper v 
znesku 911.889 EUR.  
 



Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se bo sestalo s predstavniki 
Sveta Doma upokojencev Ptuj in predstavniki Sveta Obalnega doma upokojencev Koper. 
Ministrstvo bo stališče glede prenosa pravice upravljanja enote Koper na Obalni dom 
upokojencev Koper zavzelo na podlagi ekonomske upravičenosti prenosa pravice upravljanja 
in glede na argumentirano stališče obeh svetov zavodov. 
 
Vir: MDDSZ 
 
 
Ravnanja pravosodnih funkcionarjev naj bodo takšna, da ne krnijo ugleda institucije  
 
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v 
zvezi z zapisom okrožne sodnice mag. Ane Testen na njenem facebooku profilu. 
 
Na načelni ravni Vlada RS meni, da bi morala biti ravnanja vseh pravosodnih funkcionarjev, 
tako pri opravljanju javne funkcije kot tudi zasebno, takšna, da z njimi ne krnijo ugleda 
institucije, v kateri opravljajo svojo funkcijo. Ravnanja sodnikov, ki pri povprečnem 
posamezniku vzbudijo (izrazito) odklonilen odziv, ne samo da krnijo ugled sodstva, ampak 
posledično povzročajo tudi nezaupanje državljanov v sodno vejo oblasti. Ali in na kakšen način 
je sodnik s svojim ravnanjem kršil ugled sodstva, skladno z Zakonom o sodiščih ugotavlja 
Komisija Sodnega sveta za etiko in integriteto.  
 
Iz pojasnila predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani izhaja, da se je sodišče s predmetnim 
zapisom seznanilo na podlagi novinarskega vprašanja in sodnico nemudoma zaprosilo za 
pojasnila. Predsednik sodišča je hkrati izrazil pričakovanje, da bo v bodoče njen način 
komuniciranja na omrežjih, ki so dostopni širši javnosti, glede na pomen sodniške funkcije, čim 
bolj zadržan. Po prejemu pojasnila sodnice je predsednik sodišča ocenil, da je pisno opozorilo 
doseglo namen in da zato morebitni nadaljnji ukrepi niso predvideni. 
 
Vir: MP 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopki pred Uradom visokega 
komisarja za človekove pravice 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v 
zvezi s postopki pred United Nations Human Rights – Office of the High Commissioner for 
Human Rights v Ženevi. 
 
Vlada uvodoma pojasnjuje, da je Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju: ministrstvo) tako s 
predmetno kazensko zadevo, kot tudi z okoliščino, da je eden od obdolžencev o postopanju 
Okrajnega sodišča v Ljubljani obvestil Urad visokega komisarja za človekove pravice, seznanil 
pooblaščenec obdolžencev. Ministrstvo je pooblaščencu že pojasnilo, da v okviru svojih 
pristojnosti ne bo ukrepalo, saj za to ni nikakršnih razlogov.  
 
Iz pojasnila Okrajnega sodišča v Ljubljani  izhaja, da sta se obdolžena zoper sklep o odreditvi 
pripora z dne 12. 2. 2015 pritožila ter da je Višje sodišče v Ljubljani njuni pritožbi dne 5. 3. 
2015 kot neutemeljeni zavrnilo. Sodišče je še pojasnilo, da navzočnosti obdolženih na glavni 
obravnavi z milejšimi ukrepi ni bilo mogoče zagotoviti, saj sta se glavnim obravnavam izmikala.  
 
Upoštevajoč ločenost sodne in izvršilne veje oblasti ter neodvisnost položaja sodnika pri 
odločanju o zadevah, ni nikakršne podlage za to, da bi ministrstvo predlagalo uvedbo katerega 
od postopkov, ki jih urejata Zakon o sodiščih in Zakon o sodniški službi. Obdolžena sta se 
tekom postopka poslužila pravnega sredstva, pravilnost/zakonitost odločitve prvostopnega 
sodišča pa je potrdilo tudi višje sodišče.   
 
Vlada ni seznanjena z morebitnim postopkom/obravnavo Urada visokega komisarja za 
človekove pravice v zvezi s predmetno zadevo. 
 
Vir: MP 



Normativni ukrepi bodo sodstvu dali orodja za bolj enakomerno obremenitev sodnic in 
sodnikov in večjo možnost specializacije 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v 
zvezi s kršitvami ustavnih pravic državljanom po območjih višjih sodišč. 
 
Vlada uvodoma izpostavlja, da je potrebno pri podatkih iz članka upoštevati dejstvo, na 
katerem temelji raziskava in ki ga izrecno navajata tudi avtorja, in sicer: »Izhajati je treba iz 
idealne predpostavke (le kako bi si pravoslovec, državljan in oseba na sodniški funkciji lahko 
za izhodišče postavili drugačno predpostavko?!), da je vsak primer kršitve pravic in svoboščin 
nekaj in prav tisto, kar se ne sme zgoditi in kar je treba preprečiti oziroma se trajno in 
osredotočeno truditi preprečevati. …«. 
 
Kljub temu, da se je mogoče strinjati s tako imenovanim idealnim pristopom, pa ni 
nepomembno dejstvo, da v prav vseh modernih demokratičnih in pravnih državah obstajajo 
pravna sredstva za popravljanje napačnih sodniških odločitev ali razvoj prava. V nekaterih 
državah tudi v obliki ustavnega sodišča, ki imajo pristojnost odločanja o ustavnih pritožbah, s 
katerimi se razveljavljajo odločitve sodišč druge ali najvišje stopnje (vrhovna sodišča), če gre 
za kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodni odločitvi teh sodišč. To je del 
pravnega sistema modernih demokratičnih in pravnih držav. 
 
Drugo vprašanje pa je ali gre v navedenem primeru za sistemski problem, ki bi terjal ustrezen 
odziv preostalih dveh vej oblasti. Najbolj primerna organa, ki bi glede vprašanja ali gre pri 
številkah odločitev o razveljavitvah sodb višjih sodišč v postopku ustavne pritožbe samo na 
sebi za tovrstni problem, podala legitimen odgovor, sta gotovo Ustavno sodišče Republike 
Slovenije in Varuh človekovih pravic. Iz njunih vsakokratnih letnih poročil takšna ugotovitev ne 
izhaja, ravno tako se s takšno trditvijo ne more strinjati Vlada RS. Neodvisno sodstvo (23. in 
125. člen Ustave Republike Slovenije ter 6. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah) je 
v teh primerih tisto, ki mora samo v okviru preučevanj sodne prakse oceniti, kaj so nauki iz 
konkretnih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede ustavnih pritožb. Zato se 
Vlada RS tudi strinja z navedbami, da bi se morale sodnice in sodniki ukvarjati z 
osredotočenim preprečevanjem tega, da bi sleherna kršitev ustavnosti ali ustavnih pravic in 
svoboščin postala sestavni element sodniške odločitve in da glede tega ne bi smeli biti 
ravnodušni.  
 
Vlada lahko ta prizadevanja sodstva krepi skozi z načelom delitve oblasti omejene 
mehanizme, vključno s predlaganjem normativnih sprememb in podporo izobraževanjem v 
sodstvu, kar tudi že počne. V zadnjih dveh letih se je tako okrepila tudi aktivnost in vloga 
Centra za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje in ki 
spremlja trende oziroma potrebe pravosodnih organov, vezanih tudi na spremembe 
zakonodaje, ter skladno s tem prilagaja letni načrt izobraževanj in usposabljanj. Ministrstvo je 
za ta namen (dvig kompetenc pravosodnih poklicev) v letu 2016 skozi potrditev operacije 
Učinkovito pravosodje pridobilo tudi znatna evropska sredstva. V okviru nameravanih 
sprememb Zakona o sodiščih in Zakona o sodniški službi, ki so v zaključni fazi priprave na 
Ministrstvu za pravosodje, pa bodo predlagani tudi ukrepi, namenjeni poenotenju sodne prakse 
ter posledično večji pravni varnosti posameznika. Normativni ukrepi bodo tako sodstvu dali 
orodja za bolj enakomerno obremenitev sodnic in sodnikov ter za večjo možnost specializacije 
za posamezna področja, ki je problematična zlasti na manjših sodiščih oziroma v manjših 
okrožjih.  
 
Vir: MP 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje  
 
Vlada je na današnji seji sprejela Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v 
zvezi s porabo proračunskih sredstev za namene prenočevanja v hotelu Bernardin v 
Portorožu, s strani direktorice Centra za izobraževanje v pravosodju, višje sodnice dr. Tadeje 
Jelovšek. 
 



Vlada poudarja, da Ministrstvo za pravosodje, Center za izobraževanje v pravosodju, nikoli ni 
najelo predsedniškega apartmaja ter da vsi predstavniki Centra za izobraževanje v pravosodju, 
ker so v funkciji organizatorja dogodka, v hotelu bivajo brezplačno. Iz pisnega pojasnila 
Hotelov Bernardin, d. d., ki ga je Vlada Republike Slovenije že posredovala Državnemu zboru, 
izhaja, da se »po splošnih hotelskih uzancah in v okviru dobre interne prakse hotela vse stalne 
goste, med drugim tudi organizatorje dogodkov, v skladu z razpoložljivostjo hotelskih kapacitet, 
namesti v višje kategorije sob, kar je bilo storjeno tudi v konkretnem primeru. Pri tem ne 
nastanejo dodatni stroški namestitve.«.  
 
Materialne stroške, vključno s stroški namestitve, povezane z udeležbo na izobraževanjih 
Centra za izobraževanje v pravosodju, krijejo pravosodni organi. Podatki so javno dostopni 
preko aplikacije ERAR. 
 
Vir: MP 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo dr. Mateja Vatovca v zvezi s 
sporazumom o prepovedi jedrskega orožja 
 
Slovenija je zavezana neširitvenim in razorožitvenim pogodbam in konvencijam, med katerimi 
je tudi Pogodba o neširjenju jedrskega orožja (NPT), ter spodbuja njihovo univerzalizacijo. S 
tem v zvezi podpira postopni proces razoroževanja z izvajanjem v okviru NPT dogovorjenih 
ukrepov.  Kljub vsemu Slovenija ne namerava pristopiti k tej Pogodbi o prepovedi jedrskega 
orožja, tako kot nobena druga država članica Nata. Tudi okoli 40 drugih držav nima namena 
pristopiti k omenjeni pogodbi. 
 
Besedilo Pogodbe ni skladno z mednarodnimi zavezami (NPT) Republike Slovenije in politiko 
jedrskega odvračanja, ki je del Natovega strateškega koncepta. Spodkopava NPT, kot 
temeljno pogodbo na tem področju in če bi bili besedili pogodb v neskladju, naj bi se 
upoštevala Pogodba o prepovedi in ne NPT, katere pogodbenica je Slovenija. Pogodba tudi ne 
upošteva postopnega pristopa k jedrskemu razoroževanju, ki ga zagovarja Slovenija, in ki 
zagotavlja tehnično podlago za razorožitev in ne upošteva trenutne varnostne situacije. Ravno 
tako Pogodba ne upošteva stališč držav, ki posedujejo jedrsko orožje.  
 
Pogodba o prepovedi jedrskega orožja sicer  "zavezuje države, da ne bodo razvijale jedrskega 
orožja in da bodo drugim državam omogočile, da to preverijo". Vendar je Slovenija k temu 
zavezana že z NPT. Za Slovenijo NPT predstavlja ključno pogodbo na področju neširjenja 
jedrskega orožja, civilne uporabe jedrske tehnologije in postopnega jedrskega razoroževanja.  
Pristop k pogodbi o prepovedi jedrskega orožja ne more biti simboličen, ker gre za 
mednarodno pravno zavezo. Obenem je pogodba v nasprotju z našimi sedanjimi zavezami, ki 
jih Slovenija dosledno izvaja.  
 
Slovenija sicer aktivno poziva države, ki posedujejo jedrsko orožje, tudi ZDA, k izvajanju 
ukrepov in sodelovanju v pobudah, ki vodijo k jedrskemu razoroževanju.  
 
Slovenija je od leta 2004 v skladu z, na referendumu izraženo, suvereno voljo njenih 
državljanov polnopravna članica Nata, organizacije kolektivne obrambe,  in kot taka deležna 
njegovih varnostnih zagotovil (5. člen Severnoatlantske pogodbe). Ob vstopu v Zavezništvo je 
sprejela pravni in politični acquis Zavezništva, katerega del je tudi Natov strateški koncept. 
Jedrsko orožje v njem predstavlja del zmogljivosti za odvračanje in obrambo.  
 
Zavezništvo je po koncu hladne vojne sicer drastično zmanjšalo količino jedrskega orožja na 
evropskih tleh (tri jedrske države, ki so članice Nata, so na podlagi NPT že zmanjšale količino 
svojega jedrskega orožja za 85%) in prav tako zmanjšalo vlogo jedrskega orožja v svoji 
obrambni strategiji.  
 
Na vrhu Nata v Varšavi lani so se zaveznice ponovno zavezale iskanju varnejšega sveta za 
vse in ustvarjanju pogojev za svet brez jedrskega orožja. Vse države so tudi pozvale, da se 
zavežejo k boju proti širjenju orožja za množično uničevanje preko univerzalizacije. 
 



Republika Slovenija ne namerava namestiti jedrsko orožje na svojih tleh. Leta 1996 so 
Zaveznice sklenile, "da v danih okoliščinah nimajo ne namena, ne načrta in tudi ne razloga za 
namestitev  nuklearnega orožja na ozemlju novih članic". Omenjena izjava je bila vključena 
tudi v Ustanovni akt o odnosih, sodelovanju in varnosti med NATO in Rusko federacijo leta 
1997. Oboje je del NATO acquisa.  
 
Slovenija aktivno sodeluje pri oblikovanju oziroma dopolnjevanju strateškega koncepta Nata 
skladno z nacionalnimi interesi, opredeljenimi z Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije in se je leta 2010 pridružila skupini držav, ki spodbujajo k aktivnejšemu 
progresivnemu jedrskemu razoroževanju. Leta 2011 je Slovenija na zasedanju zunanjih 
ministrov držav članic Nata sopodpisala tudi pismo v zvezi s to problematiko. 
 
Vir: MZZ 
 
 
Odgovor na pisno pobudo poslanca Državnega zbora Mateja T. Vatovca v zvezi z 
označevanjem izdelkov iz okupiranih območij Palestine v Republiki Sloveniji 
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno pobudo poslanca Državnega zbora Mateja 
T. Vatovca v zvezi z označevanjem izdelkov iz okupiranih območij Palestine v Republiki 
Sloveniji. 
 
Vlada je prejela pisno pobudo poslanca Mateja T. Vatovca v zvezi z označevanjem izdelkov iz 
zasedenih palestinskih ozemelj (Golanska planota, Gaza in Zahodni breg vključno vzhodni 
Jeruzalem) v Republiki Sloveniji, ki jih EU v skladu z mednarodnim pravom ne priznava kot del 
izraelskega ozemlja. Poslanec zato predlaga sprejem podzakonskega akta, ki bo nedvoumno 
prepovedal označevanje izdelkov iz zasedenih palestinskih ozemelj kot izdelke s poreklom iz 
Izraela, saj je takšno označevanje za potrošnike zavajajoče. Pri tem se sklicuje na tehnični 
dokument Evropske komisije z dne 11.11.2015 pod naslovom »Razlagalno besedilo o navedbi 
porekla blaga iz ozemelj, ki jih zaseda Izrael od junija 1967«, za izvrševanje katerega so 
pristojna Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za finance.  
 
Vlada odgovarja, da je veljavna zakonodaja, zlasti Zakon o varstvu potrošnikov pred 
nepoštenimi poslovnimi praksami, Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom in Uredba  (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih proizvodih po njenem mnenju 
zadostna pravna podlaga za zagotavljanje obveznega, za potrošnike nezavajajočega 
označevanja porekla blaga in izdelkov na trgu in da sprejem dodatnega podzakonskega akta 
ni potreben. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje glede ogroženosti človeške ribice  
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Danijela Krivca glede ogroženosti 
človeške ribice zaradi glivične okužbe. 
 
V odgovoru je pojasnjeno, da smo z grožnjo bolezni, ki jih povzročajo glive, zlasti  
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), na evropske predstavnike repatih dvoživk 
(krkonov) seznanjeni od leta 2015, ko je Stalni odbor Bernske konvencije sprejel priporočila za 
preventivne ukrepe in nadzor Bsal. S tem je postavljen okvir za dejavnosti na mednarodni 
ravni, torej tudi na ravni EU in držav članic. V okviru svojih pristojnosti to problematiko 
spremljata in ukrepata Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).  
 
Kljub temu, da je agresivnejša oblika bolezni Bsal v naravi zaznana v razmeroma omejenem 
območju med Nemčijo, Nizozemsko in Belgijo, je zaradi možnosti hitrega in nepredvidljivega 
širjenja s sporami velika tudi možnost vpliva na repate dvoživke v Sloveniji. Poleg močeradov 
in pupkov je torej potencialno ogrožena tudi človeška ribica. Zaradi njene omejene razširjenosti 



je zato potrebna še večja pozornost. Od maja 2017 poteka posebna znanstvena raziskava 
»Porajajoči mikrobni patogeni človeške ribice (Proteus anguinus), endemne troglobiontske 
dvoživke«, ki jo izvajajo Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (nosilec), Nacionalni inštitut 
za biologijo in ZRC SAZU, financira pa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije. Projekt bo zagotovil znanstveno podlago za spremljanje prisotnosti organizmov v 
podzemnih vodah, ki ogrožajo človeško ribico, kakor tudi predloge za učinkovite ukrepe v 
primerih ugotovljene okužbe. Poleg tega poteka po obsegu in finančni plati manjši projekt 
»Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst 
na evropsko ogrožene vrste«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor. V tem projektu je 
med drugim predvideno testiranje domorodnih vrst dvoživk na prisotnost hitridiomikoze. 
Prednostno bodo pregledali ogrožene populacije dvoživk, zlasti tiste, ki jih zadržujejo v 
ujetništvu.  
 
Glede predloga slovenskih jamarjev, da država določen odstotek koncesije, ki ga dobi od 
Postojnske jame, nameni za ohranitev človeške ribice, vlada odgovarja, da  se pretežno 
porablja za vlaganja v okoljsko  infrastrukturo lokalnega pomena v skladu z operativnimi 
programi varstva okolja. Občini Postojna in Pivka, ki jima pripada večji del koncesijske dajatve 
(97,5 %), sredstva uporabljata za gradnjo čistilnih naprav in druge komunalne infrastrukture, s 
čimer pomembno prispevata k zmanjševanju onesnaženja reke Pivke in posredno Postojnske 
jame. Sredstva za varstvo človeške ribice, kot tudi za druge ogrožene in zavarovane živalske 
vrste, se zagotavljajo iz proračuna države, v okviru proračunskih postavk, ki so namenjene 
ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
 
Vir: MOP 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s škodljivostjo hidroelektrarn na Muri 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s škodljivostjo 
hidroelektrarn na Muri 
 
Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) je trenutno v fazi študije variant. 
Preučujejo se tri variante, ki se med seboj razlikujejo glede na lokacijo zajezitve oziroma 
pregradnega objekta in število objektov. Dve varianti se razlikujeta v lokaciji jezovne zgradbe, 
tretja varianta pa predvideva dve nižji stopnji jezovne zgradbe.   
 
Vlada pojasnjuje, da  Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ni prejelo ali obravnavalo nobene 
dodatne pobude. Je pa MOP pri okoljski presoji strateških energetskih aktov s področja 
energetike, ki so v pripravi ocenil, da veriga elektrarn na Muri ni sprejemljiva.  
 
Cilji umeščanja hidroelektrarne Hrastje-Mota niso zgolj energetski, temveč so večnamenski in 
zajemajo tudi celostno urejanje Mure, kar v praksi pomeni preprečitev nadaljnjega poglabljanja 
struge in zagotavljanje primernega nivoja podzemne vode, povečanje poplavne varnosti in 
zagotavljane možnosti namakanja kmetijskih zemljišč. Sočasno se bo na tem območju 
umeščalo tudi ureditve lokalnega pomena, ki so neposredno povezane z načrtovanimi 
državnimi ureditvami. Za ureditve lokalnega pomena so podale pobude občine na območju 
DPN (med drugim rekonstrukcija lokalnih cest, revitalizacija potoka Mokoš in Dobel, umestitev 
kolesarskih poti »Mura-Drava bike«, »Tour de Mur«, športno rekreacijskih centrov, ribiški dom, 
avtobusno parkirišče, rekonstrukcija nekaterih lokalnih cest, umestitev čistilnih naprav), za 
katere bo v fazi študije variant preverjena možnost sočasnega umeščanja v prostor. 
 
Glede vplivov načrtovane investicije v prostor, vlada pojasnjuje, da se bo sočasno s 
postopkom umeščanja v prostor za HE Hrastje Mota na Muri izvedla celovita presoja vplivov 
na okolje (CPVO) in presoja sprejemljivosti na varovana območja za prostorski akt, pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa tudi presoja vplivov na okolje (PVO). Investitor je 
predložil okoljska izhodišča in opredelil vsa relevantna strokovna področja, za katera se izvaja 
CPVO, ki jih je MOP z dne 7. 3. 2013 potrdil kot ustrezna. Ko bo potrjena tudi kvaliteta 
okoljskega poročila, bo javno razgrnjeno tudi to. 
 
Vir: MOP 



Odgovor  na poslansko vprašanje v zvezi s širitvijo proizvodnje bivšega podjetja Pinus 
in negativnimi vplivi na okolje 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s širitvijo proizvodnje 
bivšega podjetja Pinus in negativnimi vplivi na okolje. 
 
Agencija RS za okolje je 12. 5. 2017 s strani Albaugh tovarne kemičnih izdelkov prejela vlogo 
za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za povečanje zmogljivosti proizvodnje 
fitofarmacevtskih sredstev. Vloga še ni v postopku obravnave. V okviru postopka presoje 
vplivov na okolje se bodo ugotavljali, ocenili in ovrednotili vplivi nameravanega posega na vse 
segmente okolja, torej tudi vplivi na zrak, prebivalstvo in zdravje ljudi. K sodelovanju oz. k 
podaji mnenj in pripomb bo v okviru predpisane 30-dnevne javne razgrnitve dokumentacije 
pozvana tudi javnost, prav tako pa bodo k podaji mnenja o sprejemljivosti nameravanega 
posega pozvana pristojna ministrstva in organizacije. 
 
Vir: MOP 
 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ukrepanjem v primeru sodnice Okrajnega 
sodišča v Piranu 
 
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Vinka Gorenaka v zvezi z 
ukrepanjem v primeru sodnice Okrajnega sodišča v Piranu, Tine Brenčič. 
 
Vlada v odgovoru med drugim pojasnjuje, da inšpekcijski postopek v zvezi z navedeno prijavo 
še ni uveden. Razlog, da postopek ni bil uveden, je veliko število prijav, ki jih Inšpektorat RS za 
okolje in prostor (IRSOP) prejme, med drugim tudi o domnevno nedovoljenem izvajanju 
gradbenih del. Sedanje število gradbenih inšpektorjev ne omogoča, da bi ob rednem delu, ki 
obsega načrtovane akcije nadzora, zagotavljalo ažurno obravnavo prijav. Zato so bile na 
IRSOP že v preteklosti sprejete »Prioritete pri delu gradbene inšpekcije«, in sicer z namenom, 
da se obravnava prijav poenoti in tako zmanjša možnosti za očitke o domnevno 
neenakopravnem obravnavanju prijav. Prijave se tako obravnavajo po vrstnem redu, ki ga 
določajo prioritete dela. 
 
Vir: MOP 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka v zvezi s 
spoštovanjem zakonodaje o upokojevanju v UKC Ljubljana in njegovih inštitutih in ga 
pošlje Državnemu zboru  
 
Za javni sektor je v primeru, ko javni uslužbenec izpolni pogoje za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine, treba upoštevati določbe Zakona o ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela v letu 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju – ZUPPJS17 (Uradni list RS, št. 
88/16), in sicer 9. člen, ki določa, da javnemu uslužbencu (moškemu in ženski), ki v obdobju 
od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine za moške na podlagi četrtega, v prehodnem obdobju pa na podlagi petega odstavka 
27. člena, v povezavi s prvim in drugim odstavkom 398. člena ZPIZ-2, pogodba o zaposlitvi 
preneha veljati najkasneje v enem letu po izpolnitvi teh pogojev. To pomeni, da lahko javni 
uslužbenec po izpolnitvi pogojev za upokojitev nadaljuje z delom še eno leto. Javnemu 
uslužbencu, ki se upokoji v roku enega leta po izpolnitvi pogojev za upokojitev, pripada ne 
glede na določbe kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev odpravnina ob upokojitvi v višini 
treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece 
oziroma treh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to zanj ugodneje. 
 
Zakon določa tudi, da javnemu uslužbencu, ki se ne upokoji najkasneje s prvim dnem po 
izteku enega leta po izpolnitvi pogojev iz prvega odstavka 9. člena ZUPPJS17, pogodba o 
zaposlitvi preneha veljati na podlagi dokončnega sklepa, ki ga izda predstojnik oziroma oseba, 
ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca, s prvim dnem po izteku enega leta po izpolnitvi 
pogojev. Sklep mora predstojnik oziroma oseba, ki izvršuje pravice in obveznosti delodajalca 



izdati v roku osmih dni pred datumom prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Javni uslužbenec ima 
pravico do odpravnine v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki 
Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dveh zadnjih mesečnih plač zaposlenega, če je to 
zanj ugodneje. 
 
Konkretnih primerov, ki so navedeni v poslanskem vprašanju ne moremo komentirati ali 
pojasnjevati. Postopek oziroma zakon je enak za celoten javni sektor in od vodstev in svetov 
zavodov pričakujemo, da se zakonodaja na tem področju v celoti upošteva. Ob tem 
opozarjamo, da je Onkološki inštitut samostojen javni zdravstveni zavod in ne spada pod 
Univerzitetni klinični center Ljubljana. 
 
Vir: MDDSZ 
 
 
Odgovor vlade na poslansko vprašanje Eve Irgl o zagotavljanju človekovih pravic otrok 
s posebnimi potrebami 
 
Poslanka Eva Irgl je vladi zastavila vprašanje, kako uresničuje ustavne pravice manjšin, ko gre 
za otroke s posebnimi potrebami.  
 
Kot pojasnjuje vlada, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prejelo nekaj pobud, da 
bi se prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami izvajal tudi v italijanskem jeziku. 
Izkazalo se je, da je teh otrok tako malo, da oddelkov zanje ne bi mogli oblikovati. Zato, meni 
Vlada RS, je v njihovo korist ustreznejša obstoječa rešitev. V zavodih, ki izvajajo prilagojene 
programe, se namreč lahko posvetijo vsakemu posameznemu otroku.  
 
V odgovoru vlada tudi pojasnjuje, da ima Slovenija zelo dobro urejeno preventivno 
zdravstveno varstvo. Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami poteka v razvojnih 
ambulantah. Ministrstvo za zdravje si prizadeva ta sistem še izboljšati, in sicer s celostno 
zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter s krepitvijo kompetenc 
strokovnih delavcev. Kaže se tudi potreba po dopolnitvi in nadgradnji obstoječe mreže 
razvojnih ambulant. Zato načrtujejo okrepiti sodelovanje zdravstvenih ambulant z institucijami 
na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva ter z nevladnimi organizacijami. 
 
Vir: MIZŠ 
 
 
Vlada sprejela odgovor pisno poslansko vprašanje poslanke  Jelke Godec v zvezi s 
koruptivnimi dejanji v zdravstvu 
 
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s koruptivnimi dejanji v 
zdravstvu. Poslanka navaja svetovalno pogodbo, ki jo je Ministrstvo za zdravje sklenilo z mag. 
Petrom Požunom. Pri tem opozarja, da mag. Požun opravlja več funkcij, ki so vprašljive s 
stališča navzkrižja interesov.  
 
Vlada poslanki med drugim odgovarja: 
 
Mag. Peter Požun intenzivno sodeluje z Ministrstvom za zdravje že od začetka mandata te 
vlade – pri analizi zdravstvenega sistema v Sloveniji in oblikovanju Resolucije o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva 2016–2025 "Skupaj za družbo zdravja", pri uvajanju projekta 
NMP in urgentnih centrov ter pri nastajanju obsežnega sistemskega Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter pri njegovih predstavitvah po državi. Navedene 
aktivnosti in delo je omenjeni opravljal brez plačila.  Mag. Peter Požun ima od 23. 2. 2017 kot 
fizična oseba sklenjeno pogodbo o sodelovanju in nalogah, ki vključuje aktivnosti na področju 
svetovanja pri pripravi in implementaciji spremenjene zdravstvene zakonodaje ter svetovanje 
pri drugih strokovnih vprašanjih s področja zdravstvene dejavnosti.  
 
Na zakonodajnem področju je mag. Peter Požun sodeloval tudi pri oblikovanju: 
– predloga sprememb Zakona o zdravstveni dejavnosti,  
– izhodišč Zakona o upravljanju in vodenju javnih zdravstvenih zavodov,  



– predloga sprememb Zakona o zdravniški službi,  
– izhodišč za Zakon o dolgotrajni oskrbi,  
– izhodišč za Zakon o interventnih ukrepih za zagotavljanje finančne stabilnosti javnih 
zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, 
– predloga sprememb Zakona o pacientovih pravicah in  
– predloga sprememb Zakona o omejevanju porabe alkohola.  
 
Sodeloval je tudi na delovnih sestankih s tujimi strokovnjaki s področja zdravstva in dolgotrajne 
oskrbe. 
   
Še zlasti je prispeval k nastajanju ukrepov za skrajševanje čakalnih dob, ki vključujejo enkratni 
dodatni program za skrajšanje čakalnih dob in program variabilnega nagrajevanja zdravstvenih 
delavcev. Prav tako je s svojim poznavanjem ekonomike zdravstvenega sistema pomagal pri 
pripravi analize vzrokov primanjkljajev javnih zdravstvenih zavodov, pripravi predloga načrta 
ukrepov za zagotovitev finančne in poslovne stabilnosti javnih zavodov v zdravstvu, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija.  
 
Vir: MZ 
 
 
Vlada imenovala člane medresorske delovne skupine za področje obvladovanj tveganj 
za nesreče 
 
Vlada je sprejela Sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za spremljanje izdelave 
ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. 
 
Sklep o mehanizmu na področju civilne zaščite, ki velja od 1. januarja 2014, v 6. členu med 
drugim določa izdelavo ocen tveganj za nesreče, ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za 
nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji. Sklep je v slovenski pravni red prenesen z 
Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite, s katero se je 
najprej uredilo področje ocenjevanja tveganj za nesreče, z Uredbo o spremembah in 
dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite pa tudi 
ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.  
 
V 6. členu uredbe je določeno imenovanje Medresorske delovne skupine za spremljanje 
izdelave ocen tveganj za nesreče, razvidov in ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za 
nesreče (medresorska delovna skupina). Vanjo Vlada Republike Slovenije imenuje 
predstavnike nosilcev, odgovornih za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče, razvidov 
in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče ter drugih ministrstev in 
državnih organov. Člani medresorske delovne skupine so predstavniki vodstev ministrstev. V 
uredbi so določene glavne naloge medresorske delovne skupine, v predlaganem sklepu o 
imenovanju pa so natančneje opredeljene. 
 
S sprejetjem sklepa bo prenehal veljati Sklep o imenovanju Medresorske delovne skupine za 
ocene tveganj za nesreče iz leta 2014. 
 
Vir: MO 
 
 
Predlog za zaključek javnega poziva brez izbire kandidatov in predlog besedila 
ponovnega javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov za tri člane sveta Javne 
agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 
 
Vlada je na današnji seji sprejela Predlog za zaključek javnega poziva brez izbire kandidatov 
in predlog besedila ponovnega javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov za tri člane 
sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. 
 
Ker trem članom sveta agencije v mesecu decembru 2017 poteče petletni mandat, je Vlada 
Republike Slovenije v Uradnem listu RS, št. 15 dne 31. 3. 2017 objavila javni poziv 
zainteresiranim kandidatom za tri člane sveta agencije. Istega dne je bil javni poziv objavljen 



tudi na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada Republike 
Slovenije se je odločila, da nobenega izmed prijavljenih kandidatov ne predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije v imenovanje. Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, da o tem obvesti prijavljene kandidate.  
 
Vlada bo ponovni javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za tri člane sveta agencije 
objavila v Uradnem listu Republike Slovenije, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
pa nalaga, da javni poziv objavi na svojih spletnih straneh. Vlada Republike Slovenije tudi 
pooblašča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, da izvede vsa potrebna opravila v 
postopku priprave predloga kandidatov za člane sveta agencije ter Vladi Republike Slovenije 
predlaga kandidate za člane sveta agencije, ki izpolnjujejo kriterij strokovnosti in 
usposobljenosti na področju dela Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.                    
 
Vir: MGRT 
 
 
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Hodoš 
 
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, da na Občino Hodoš brezplačno prenese državno 
premoženje. Za podpis pogodbe je Vlada RS pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Predmet brezplačnega prenosa državnega premoženja na občino je nepremičnina parc. št. 
2599/2 (ID 543293), pozidano zemljišče v izmeri 2.104 m², k.o. 1 - Hodoš, v upravljanju 
Ministrstva za javno upravo in v lasti Republike Slovenije (v nadaljevanju: zadevna 
nepremičnina). 
 
Zadevna nepremičnina se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenaša zaradi 
izvedbe načrtovanega projekta »Turistični informacijski center Hodoš«. Občina bo zadevno 
nepremičnino uporabljala za turistično, prireditveno in medgeneracijsko dejavnost. 
 
Občina bo v skladu z načrtovanim projektom na zadevni nepremičnini izvedla hidroizolacijo 
objekta, odvodnjavanje meteornih voda, predelavo prostorov s prečnimi stenami in predelavo 
ostrešja v bivalne prostore, obnovila žlebove ostrešja in strelovode, energetsko bo sanirala 
fasado, obnovila električno in vodovodno inštalacijo, kotlovnico in toplotne naprave, zamenjala 
stavbno pohištvo in notranjo opremo, namestila nove telekomunikacijske priključke, preplastila 
parkirne prostore in okolico hortikulturno uredila. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Imenovanje generalnega sekretarja na MZZ 
 
Vlada je imenovala Damjana Berganta za generalnega sekretarja Ministrstva za zunanje 
zadeve. Damjan Bergant ima 21 let izkušenj na področju zunanjih zadev. V Ministrstvu za 
zunanje zadeve je dosegel naziv veleposlanik. 
 
Na podlagi ocene, ki jo je posredovala posebna natečajna komisija za izvedbo javnega 
natečaja za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve, je minister za 
zunanje zadeve ocenil, da je mogoče utemeljeno sklepati, da bo Damjan Bergant uspešno 
opravljal dela in naloge na tem položaju. V skladu z navedenim je podal predlog, s katerim je 
Vladi Republike Slovenije predlagal, da se Damjan Bergant imenuje na položaj generalnega 
sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve. 
 
Vir: MZZ 
 
 
 
 



Vlada podpira kandidaturo dr. Vasilke Sancin za članstvo v Odboru Združenih narodov 
za človekove pravice 
 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah (MPDPP zavezuje države pogodbenice 
k zagotavljanju državljanskih in političnih pravic, ki so t. i. prva generacija človekovih pravic ter 
poleg določitve pravic in splošne obveznosti držav glede uresničevanja določil pakta v 28. 
členu ustanavlja Odbor za človekove pravice. Odbor je sestavljen iz 18 priznanih pravnih 
strokovnjakov z visokimi moralnimi lastnostmi in priznano strokovnostjo na področju človekovih 
pravic. Odbor je nadzorni mehanizem izvajanja državljanskih in političnih pravic, navedenih v 
MPDPP, kar se izvaja z obravnavo poročil držav pogodbenic pred Odborom. Člani Odbora za 
človekove pravice so voljeni in delujejo v osebnem svojstvu. 
 
V luči trenutnega članstva Slovenije v Svetu OZN za človekove pravice in prizadevanjem 
slovenske diplomacije za prepoznavno delovanje uglednih strokovnjakinj in strokovnjakov v 
mednarodnih telesih, ki delujejo v prid uveljavljanja in varstva človekovih pravic, se je Vlada 
RS odločila, da za članstvo v Odboru Združenih narodov za človekove pravice podpre 
kandidaturo dr. Vasilke Sancin.  
 
Dr. Sancin se posveča mednarodnopravni ureditvi varstva človekovih pravic in mednarodnemu 
humanitarnemu pravu. S temi temami se ukvarja tako pedagoško, kot tudi v svojem 
znanstvenoraziskovalnem delu, doma in v tujini. Prav z namenom osredotočenja pozornosti 
svetovne akademske javnosti, pa tudi pomembnih deležnikov v praksi, na zaščito prebivalstva 
pred najhujšimi kršitvami temeljnih človekovih pravic je zasnovala in vodi dvoletne 
mednarodne interdisciplinarne znanstvene konference o načelu Odgovornosti zaščititi, ki je 
namenjeno zaščiti prebivalstva pred genocidom, vojnimi hudodelstvi, hudodelstvi zoper 
človečnost in etničnim čiščenjem, ter je tudi članica Evropskega centra za Odgovornost 
zaščititi. Do omenjenih grozodejstev pogosto vodijo predhodne hude kršitve prav 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. Vsako leto sodeluje tudi kot 
predavateljica in ocenjevalka na poletni akademiji Straniak Academy for Democracy and 
Human Rights, kjer podaja in preverja znanje udeležencev tudi s področja poznavanja 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah. S paktom in njegovim izvajanjem v 
praksi se ukvarja tudi kot dolgoletna aktivna članica Medresorske komisije za človekove 
pravice in Stalne koordinacijske skupine za uveljavljanje mednarodnega humanitarnega prava 
Vlade Republike Slovenije. Na te tematike tudi redno objavlja znanstvena in strokovna dela v 
slovenščini in angleščini ter sodeluje kot urednica tako domačih kot tujih del in revij.  
 
Vir: MP 
 
 
Vlada imenovala mag. Mirka Stoparja za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v 
Ministrstvu za zdravje, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja v po opravljenem 
natečajnem postopku 
 
Vlada je na današnji redni seji ponovno imenovala mag. Mirka Stoparja za vršilca dolžnosti 
generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja 
v Ministrstvu za zdravje po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 14. 4. 2018. 
 
Mag. Mirko Stopar je bil z odločbo Vlade Republike Slovenije, št. 10012-29/2017/2 z dne 13. 4. 
2017, z dnem 15. 4. 2017 imenovan za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu 
za zdravje, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje po 
opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 14. 10. 2017. Ministrica za zdravje je s 
predlogom, št. 1001-75/2017/4 z dne 29. 9. 2017, predlagala, da se mag. Mirko Stopar z dnem 
15. 10. 2017 ponovno imenuje za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za 
zdravje, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje po 
opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 14. 4. 2018. Mag. Mirko Stopar izpolnjuje 
predpisane pogoje za opravljanje nalog vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu 
za zdravje. 
 
Vir: MZ 
 



Vlada imenovala mag. Marka Doblekarja za generalnega sekretarja na MJU 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, da se mag. Marko Doblekar imenuje za 
generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno upravo, za mandatno dobo petih let, in sicer od 
15. 10. 2017 do najdlje 14. 10. 2022.  
 
Mag. Marko Doblekar, ki trenutno že opravlja delo kot v. d. generalnega sekretarja na MJU, je 
po izobrazbi magister znanosti za področje državnih in evropskih študij. Na podlagi Zakona o 
javnih uslužbencih se položaj generalnega sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, 
direktorja organa v sestavi in vladne službe, načelnika upravne enote in direktorja uprave 
lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. Minister za javno upravo je predlagal Vladi 
RS, da kot primernega kandidata za položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za javno 
upravo z dnem 15. 10. 2017 imenuje mag. Marka Doblekarja, in sicer za dobo petih let, do 
najdlje 14. 10. 2022. 
 
Vir: MJU 
 
 
Vlada imenovala člane Sveta Vlade RS za mladino 
 
Zaradi poteka mandata članom Sveta Vlade RS za mladino, je vlada na današnji seji za 
obdobje štirih let imenovala nove.  
 
S strani predstavnikov mladinskih organizacij in združenj so imenovani: 

- Anja Mager, predstavnica nacionalnih mladinskih organizacij, 
- Marko Kozlevčar, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij, 
- Martin Nahtigal, predstavnik nacionalnih mladinskih organizacij, 
- Tibor Vöröš, predstavnik Mladinskega sveta Slovenije, 
- Matic Matjašič, predstavnik mladinskih svetov lokalnih skupnosti, 
- Nassim Djaba, predstavnik Študentske organizacije Slovenije, 
- Žiga Stopinšek, predstavnik Dijaške organizacije Slovenije, 
- Miha Peternel, predstavnik mladinskih centrov, 
- Žiga Štajnbaher, predstavnik drugih nevladnih organizacij, ki delujejo na področju 

mladine, 
- Nejc Krevs, predstavnik mladinskih organizacij v reprezentativnih sindikatih. 

 
S strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije pa so imenovani: 
-           dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport kot  
            predsednica,   
- Rok Roblek, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- dr. Helena Jaklitsch, predstavnica Ministrstva za kulturo, 
- Martina Vuk, predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in   
            Enake možnosti, 
- Erika Lenčič Stojanovič, predstavnica Ministrstva za javno upravo, 
- dr. Agata Zupančič, predstavnica Ministrstva za zdravje, 
- Lidija Stebernak, predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, 
- Rok Primožič, predstavnik Urada Republike Slovenije za mladino,  
- mag. Bojan Suvorov, predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, 
- Rok Hodej, predstavnik Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije. 
 
Vir: MIZŠ 
 
 
Vlada razrešila tri člane Sveta UKC Ljubljana in imenovala nadomestne člane 
 
Vlada je na današnji seji razrešila naslednje predstavnike ustanovitelja v Svetu zavoda UKC 
Ljubljana: mag. Tomaža Glažarja, mag. Simono Hribar Motore in mag. Matejo Radej Bizjak. Za 
preostanek mandata je Vlada RS v Svet zavoda UKC Ljubljana imenovala mag. Alenko 
Bradač, Anico Užmah in Mojco Ramšak Pešec.  



 
Mag. Tomaž Glažar, mag. Simona Hribar Motore in mag. Mateja Radej Bizjak so podali 
odstopno izjavo kot predstavniki ustanovitelja v svetu javnega zdravstvenega zavoda 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Razrešitev je tako v skladu s drugo alinejo 
drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih 
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki določa da se 
predstavnika ustanovitelja v svetu lahko razreši na željo predstavnika ustanovitelja v svetu. 
Protokol določa postopek izbire in razrešitve kandidatov za predstavnike ustanovitelja v svetih 
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in usposabljanje 
oziroma preverjanje njihovega znanja. 
 
Predlagane kandidatke izpolnjujejo pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet 
JZZ, kar izhaja iz ocene komisije za ovrednotenje prijavljenih kandidatov. 
 
Vir: MZ 
 
 
Vlada podala soglasje k imenovanju dr. Romane Martinčič za direktorico javnega 
zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje 
 
Svet zavoda Splošne bolnišnice Trbovlje (v nadaljevanju: SB Trbovlje) je dne 18. 8. 2017 v 
Uradnem listu RS, časopisu Delo, na portalu Zavoda RS za zaposlovanje ter spletnih straneh 
SB Trbovlje objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja SB Trbovlje, za mandatno dobo 4 
(štirih) let. 
 
Komisija za pregled prispelih vlog in opredelitev ustreznosti vlog je 14. 9. 2017 ugotovila, da je 
na razpis za prosto delovno mesto direktorja prispelo devet popolnih vlog. Komisija je v 
nadaljevanju ugotovila, da en kandidat ni izpolnjeval vseh razpisnih pogojev, zato se ni uvrstil v 
nadaljnji postopek. Osem kandidatov, ki so izpolnjevali vse razpisne pogoje, se je predstavilo 
svetu zavoda. 
 
Člani sveta zavoda SB Trbovlje so na 17. seji sveta zavoda dne 21. 9. 2017 sprejeli Sklep o 
imenovanju Romane Martinčič za direktorico SB Trbovlje. 
 
Vir: MZ 
 
 
Vlada imenovala nove člane v odbor za zasebno premoženje in pridobljene pravice 
 
Vlada je razrešila in imenovala nove člane v vladnem odboru za zasebno premoženje in 
pridobljene pravice, ki je bil poleg drugih odborov ustanovljen za izvajanje posameznih prilog 
Sporazuma o vprašanjih nasledstva.  
 
Vlada je 16. septembra 2010 sprejela sklep, s katerim je kot delovne skupine vlade ustanovila 
odbore za izvajanje posameznih prilog Sporazuma o vprašanjih nasledstva in imenovala 
njihove člane ter določila okvirje njihovega delovanja.  
 
Danes je vlada zaradi kadrovskih sprememb na ministrstvu za zunanje zadeve ter ministrstvu 
za pravosodje sprejela spremembe članstva v Odboru za zasebno premoženje in pridobljene 
pravice (Priloga G Sporazuma). Razrešila je tri člane odbora in imenovala tri nove. Razrešeni 
člani odbora so mag. Franci But, Matija Vidmar in Alenka Avberšek, novo imenovani člani pa 
mag. Iztok Grmek, Daša Vidmar Mikšić in Matej Rogelj. Sestava ostalih odborov ostane 
nespremenjena.  
 
Vir: MF 


