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176. redna seja Vlade RS
Vlada sprejela nacionalni reformni program
Vlada je danes sprejela Nacionalni reformni program 2018, ki ga mora Evropski komisiji poslati
do 15. aprila. Vlada bo program poslala tudi Ekonomsko socialnemu svetu in v državni zbor.
Nacionalni reformni program je letni dokument vsake države članice EU, v katerem so
navedeni ukrepi za doseganje glavnih ciljev Strategije Evropa 2020 ter načrtovane prednostne
naloge. Predstavlja ključno obveznost države v procesu evropskega semestra.
Evropska komisija je novembra 2017 sprejela letni pregled rasti, ki zaznamuje začetek
evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih politik za leto 2018. Komisija v pregledu
poziva države članice, naj okrepijo svoja prizadevanja pri treh prednostnih področjih
ekonomske politike – spodbujanju naložb, izvajanju strukturnih reform in zagotavljanju
odgovornih fiskalnih politik.
Februarja letos je komisija sprejela poročilo o državi in poglobljen pregled za Slovenijo za
preteklo leto. Komisija ugotavlja, da Slovenija po šestih letih nima več makroekonomskih
neravnovesij. Ključni poudarki so, da se javni dolg zmanjšuje, investicije rastejo, okrepljen je
bančni sektor in gospodarstvo je manj zadolženo, na trgu dela pa se nadaljujejo pozitivna
gibanja.
Pozitivne ocene potrjujejo dosedanje delo in pozitivne učinke izpeljanih reform in ukrepov v
zadnjih letih. Gospodarske razmere v Sloveniji se izboljšujejo od leta 2014. V začetku leta
2017 je bruto domači proizvod dosegel predkrizno raven. Z letom 2016 se je začela
zmanjševati tudi vrzel v gospodarski razvitosti Slovenije glede na povprečje EU, merjeni z
bruto domačim proizvodom na prebivalca v standardih kupne moči. Gospodarska rast je vedno
bolj široko osnovana. Tuje povpraševanje je s hkratnim izboljšanjem konkurenčnosti
izvoznikov omogočilo razmeroma visoko rast izvoza. V domačem okolju se je v tem obdobju
znatno zmanjšala negotovost, k čemur so pomembno prispevali ukrepi ekonomske politike,
zlasti sanacija bančnega sistema in postopno izpolnjevanje zavez na fiskalnem področju, kar
je izboljšalo percepcijo Slovenije na finančnih trgih. Potrošnja gospodinjstev raste že od konca
leta 2013, spodbujajo jo ugodna gibanja na trgu dela in visoko zaupanje potrošnikov.
Predvsem v letu 2017 pa so se vidneje povečale tudi investicije v osnovna sredstva, ki so v
predhodnih letih precej nihale zaradi dinamike črpanja EU sredstev ob izteku prejšnje finančne
perspektive. Investicije v opremo in stroje rastejo že od leta 2014, sredi leta 2016 so začele
oživljati tudi investicije v stanovanja, ki so se v krizi zmanjšale za skoraj 60 %.
Ključni cilj tudi prihodnje ekonomske politike države mora ostati zagotavljanje pogojev za
ohranjanje vzdržne gospodarske rasti, brez pregrevanja, s posebnim poudarkom na ukrepih, ki
zagotavljajo zviševanje dodane vrednosti na zaposlenega. S tem pristopom se lahko zagotovi
dokončanje procesa postopne javnofinančne konsolidacije, ustvari pogoje in fiskalni prostor za
povečanje odpornosti in absorpcijske moči gospodarstva za blaženje učinkov naslednjega
obrata v gospodarskem ciklu. Ob tem je potrebno načrtovati nadaljnje ukrepe za
transparentnost javnih financ in za učinkovito oziroma k merljivim ciljem usmerjeno porabo
javnih sredstev. Ti ukrepi, skupaj s pravočasno prenovo pokojninskega sistema ter čimprejšnjo

reformo zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe, naslovijo ključne dolgoročne
javnofinančne izzive zaradi staranja prebivalstva.
Ključni ukrepi prihodnje ekonomske politike države bi po mnenju vlade zato morali biti
usmerjeni v štiri prioritetna področja v skladu s strategijo razvoja Slovenije:
1. nadaljnje izboljšanje slovenskega poslovnega okolja za zagotavljanje večje
konkurenčnosti v podporo v izvoz usmerjenega odprtega gospodarstva;
2. določitev prioritetnih področij za javne investicije, ki se financirajo iz domačih
proračunskih in evropskih sredstev, in prioritetnih področij za podporo zasebnim
investicijam;
3. odpravljanje neskladij med rezultati izobraževalnega sistema in potrebami
gospodarstva ter okrepitev vlaganj v razvoj, raziskave ter inovacije v skladu s
Strategijo spretnosti;
4. oblikovanje ustreznih politik na področju trga dela, vključno s ciljno usmerjeno politiko
za mlade in starejše.
Vir: MF
Vlada zagotovila sredstva za finančno spodbudo podjetju Lonstroff AG
Vlada je na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo prerazporedila sredstva za
spodbujanje tujih investicij, z namenom dodelitve finančne spodbude podjetju Lonstroff AG.
Vlada je, za namen investicijskega projekta novega proizvodnega obrata za Lonstroff
medicinske elastomere v Sloveniji, zagotovila skoraj 657 tisoč evrov.
Podpis pogodbe o dodelitvi finančne spodbude podjetju je predviden za 18. april, položitev
temeljnega kamna, ki pomeni začetek izgradnje nove tovarne medicinskih elastomerov na
degradiranem območju občine Logatec, pa za 17. maja. Vlada ocenjuje, da je sprejem
odločitve o dodelitvi finančne spodbude podjetju nujen, saj bi bilo podjetje sicer prepuščeno
negotovemu položaju glede izvedbe projekta. Vlada ocenjuje tudi, da bi za podjetje nastala
materialna in ekonomska škoda, če bi vlada s to odločitvijo odlašala.
Vir: MF
Vlada se je seznanila z rednim mesečnim poročilom o stanju vladnih strateških
razvojnih projektov za mesec marec 2018
Vlada se je na današnji seji seznanila z rednim mesečnim poročilo o stanju vladnih strateških
razvojnih projektov za mesec marec 2018.
Trenutni nabor projektov, ki jih pripravljamo in izvajamo po proceduri vladnih strateških
razvojnih projektov:

1 Energetska prenova stavb v državni in občinski lasti
Poenostavitev sistema javnih naročil in vzpostavitev
2
centralnega sistema javnega naročanja
3 Zelena proračunska reforma
4 Reorganizacija informatike v državni upravi
Uvedba davčnih blagajn in dosledno plačevanje socialnih
5
obveznosti
6 VEM v okviru Centrov za socialno delo
7 VEM za pridobivanje dovoljenj in soglasij
8 VEM za poslovne subjekte
9 VEM za mlade
10 Sistem kriznega upravljanja in vodenja
11 Sistemsko razdolževanje in koordinacija prestrukturiranja
Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva, zadružništva
12
in ekonomske demokracije
13 Prenova reguliranih dejavnosti in poklicev
14 Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
15 Centralizacija ravnanja z nepremičnim premoženjem
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P1: Izvedba programa poteka v skladu s potrjeno finančno konstrukcijo ter redefiniranim
terminskim planom.
P2: V preteklem mesecu je bilo podpisanih 17 neposrednih sporazumov med bolnišnicami in
krovnimi dobavitelji. Postopek podpisovanja, vključno s krovnimi dobavitelji, bo zaključen do
sredine aprila.
P3: Izvedba poteka v skladu z zagonskim elaboratom projekta.
P6.2: Izvedba projekta poteka brez problemov in v skladu s potrjenim zagonskim elaboratom.
P6.3: Izvedba projekta poteka nemoteno v skladu z redefiniranim zagonskim elaboratom.
P6.4: Izvedbe posameznih nalog druge, tretje, sedme in desete faze bodo zaključene z
manjšimi utemeljenimi terminskimi prekoračitvami, ki pa ne vplivajo na predvideno
zaključevanje projekta v celoti.
P9: Izvedba projekta, z izjemo manjših terminskih zamikov pri izvajanju posameznih nalog,
poteka v skladu z redefiniranim zagonskim elaboratom.
P11: Izvedba projekta poteka v skladu s predvideno finančno konstrukcijo ter z manjšimi
terminskimi odstopanji pri realizaciji posameznih nalog, ki pa ne vplivajo na predvidene termine
zaključevanja aktivnih faz. V aprilu bo zaključena dopolnitev zagonskega elaborata.
Projekti P4, P5, P6.1, P7, P8, P10 in P12 so zaključeni.
Vir: KPV

Vlada se je seznanila z informacijo o procesu dovoljevanja za projekt skupnega interesa
EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince
Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o procesu dovoljevanja za projekt
skupnega interesa EU – daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince.
ELES je od oktobra 2017 do marca 2018 v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja, ki je
ključni dokument za nadaljevanje projekta, uspel rešiti zadeve, ki so bile v upravnem postopku
ovira za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Tako je bil sklenjen dogovor z lastniki zemljišč na
območju naselja Kamenščak, ki so podali izjavo, da so dobili zadovoljive odgovore na svoje
zahteve. Prav tako je bil sklenjen dogovor še z nekaterimi lastniki zemljišč na območju Občine

Videm pri Ptuju, ki so nasprotovali izdaji okoljevarstvenega soglasja. To je bilo nato izdano 21.
3. 2018.
ELES in sistemski operater prenosnega sistema Republike Hrvaške (HOPS) sta sklenila
sporazum, da bo HOPS umestil v prostor in zgradil del omenjenega daljnovoda, ki poteka na
območju katastrske občine Sv. Martin na Muri, ki je po odločitvi Arbitražnega sodišča pripadlo
Hrvaški. HOPS je že začel postopke za pridobitev dovoljenj za gradnjo tega 1,3 kilometra
dolgega odseka. O poteku postopkov bo HOPS sproti obveščal ELES.
Vir: MzI
Vlada izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine
naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne
surovine naravni kamen – apnenec v pridobivalnem prostoru Doline – repen v Občini Sežana,
ki bo objavljena v Uradnem listu RS.
Vlada je s to uredbo podelila rudarsko pravico podjetju Marmor iz Sežane, in sicer za obdobje
42 let. V uredbi, ki je koncesijski akt, so določeni tudi pogoji za podelitev in izvajanje rudarske
pravice za izkoriščanje apnenca na omenjenem območju.
Ko bo uredba objavljena v Uradnem listu RS, bo moral izbrani nosilec rudarske pravice na
Ministrstvo za infrastrukturo podati še predlog za sklenitev koncesijske pogodbe.
Vir: MzI
Vlada se ne strinja s pobudo družbe Elektro Gorenjska in drugih za začetek postopka za
oceno ustavnosti Energetskega zakona
Vlada je na današnji seji sprejela mnenje, da se ne strinja s pobudo družbe Elektro Gorenjska
in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 78. in 82. člena
Energetskega zakon. Mnenje je poslala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.
Vlada se ne strinja z navedbami in očitki pobudnikov o kršitvah ustave in meni, da so
izpodbijane zakonske določbe skladne z ustavo in tudi pravom EU. Ob tem pobudniki po
mnenju vlade ne izkazujejo pravnega interesa za vložitev pobude.
Vir: MzI
Informacija o delovnem srečanju ministra Počivalška s predstavniki Hrvaške, Srbije, BiH
in Črne Gore
Vlada se je seznanila z Informacijo o delovnem srečanju ministra Zdravka Počivalška z
ministrico za gospodarstvo, podjetništvo in obrt iz Republike Hrvaške, podpredsednikom Vlade
Republike Srbije in ministrom za trgovino, turizem in telekomunikacije iz Republike Srbije,
podpredsednikom Sveta ministrov BIH in ministrom za zunanjo trgovino in gospodarske
odnose Bosne in Hercegovine ter generalno direktorico Direktorata za notranji trg in
konkurenco v Ministrstvu za gospodarstvo Republike Črne Gore, dne 17.4.2018 na Bledu.
Minister Zdravko Počivalšek se bo v okviru delovnega srečanja predvidoma sestal z dr.
Martino Dalić, ministrico za gospodarstvo, podjetništvo in obrt iz Republike Hrvaške, Rasimom
Ljajićem, podpredsednikom Vlade Republike Srbije in ministrom za trgovino, turizem in
telekomunikacije iz Republike Srbije, Mirkom Šarovićem, podpredsednikom Sveta ministrov
BIH in ministrom za zunanjo trgovino in gospodarske odnose Bosne in Hercegovine ter Biljano
Jakić, generalno direktorico Direktorata za notranji trg in konkurenco v Ministrstvu za

gospodarstvo Republike Črne Gore v zvezi z reševanjem družbe Poslovni sistemi Mercator
d.d. v sklopu koncerna Agrokor d.d.. Ob tem bodo teme pogovorov tudi aktualne vsebine s
področja gospodarskega sodelovanja med navedenimi državami.
Ključni cilj aktivnosti je zagotovitev varovanja javnega interesa v družbi sistemskega pomena
za RS Mercator d.d., (zaščita gospodarske, finančne in socialne stabilnosti v RS) v odnosu do
večinskega družbenika Agrokor d.d. in z njim povezanimi osebami. Z nadaljnjimi koraki se želi
vzpostaviti pogoje za stabilno poslovanje Mercatorja. S sprejetjem Zakona o pogojih
imenovanja izrednega člana uprave v družbah sistemskega pomena za RS je bil narejen prvi
korak usmerjen k pridobitvi stabilnega lastnika Mercator, ki bo omogočil kot tudi izvedel
poslovno in finančno prestrukturiranje Mercatorja. S tem bodo zagotovljeni pogoji za uspešno
dolgoročno delovanje družbe v korist potrošnikov in slovenskih dobaviteljev.
Vir: MGRT
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici
Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in
potrebe kopališča v Kopačnici.
Pobudo za podelitev koncesije za vrtino TOP-1/05 je 20. 8. 2008 podala Občina Gorenja vas
Poljane. V letu 2016 je bila pobuda za pridobitev koncesije prenesena na družbo IJP, d. o. o.,
Ljubno ob Savinji, ki je od občine kupila zemljišča, potrebna za podelitev in izvajanje koncesije.
Koncesija se podeljuje na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o vodah. V primeru
obravnavane uredbe ne gre za obstoječo rabo, temveč za bodočo rabo vode. Rok gradnje je
približno 3 leta po sklenitvi koncesijske pogodbe z izbranim koncesionarjem. Po pridobitvi
uporabnega dovoljenja bo izbrani koncesionar v letu 2021 začel izvajati poskusno črpanje
termalne vode v višini 10.000 m 3/leto. Ocenjeno je, da bo v letu, ko se predvidoma prične raba
vode za turistične namene koncesijska dajatev znašala 398 EUR (za drugo polovico leta 2021)
in 796 EUR za leti 2022 in 2023.
Vir: MOP

Vlada ne podpira predloga poslancev za noveliranje zakona o prispevkih za socialno
varnost
Vlada je danes sprejela mnenje k predlogu novele zakona o prispevkih za socialno varnost, ki
ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Vlada
predlagani izenačitvi prispevne stopnje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
delodajalca in zavarovanca nasprotuje.
Skupina poslank in poslancev predlaga izenačitev prispevne stopnje prispevka za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje delodajalca s prispevno stopno zavarovanca, torej povečanje z 8,85
% na 15,50 odstotka. Dvig naj bi se uveljavil postopoma, in sicer po dve odstotni točki v letih
2020 in 2021 ter za 2,65 odstotne točke v letu 2022.
Vlada temu predlogu nasprotuje, saj pomeni enostranski poseg v sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja brez upoštevanja vseh ostalih elementov tega sistema in učinkov na
ostale družbene podsisteme.
Poleg tega se s predlogom po mnenju vlade znatno povečuje stroškovna obremenitev dela na
vseh segmentih gospodarstva in tudi v javnem sektorju. To predstavlja poslabšanje enega
temeljnih elementov konkurenčnosti poslovnega okolja, za katerega se že dalj časa ugotavlja,
da je eden od pomembnih elementov, po katerem Slovenija ni konkurenčna.
Predlog bi po oceni vlade vplival tudi na ekonomsko emigracijo najperspektivnejšega dela
mlade generacije in na povečanje tveganja za sivo ekonomijo (povečanje zaposlovanja in dela
na črno).

Vir: MF

Vlada ne podpira Zormanove novele zakona o igrah na srečo
Vlada je danes sprejela mnenje o zahtevi državnega sveta, da državni zbor znova odloča o
noveli zakona o igrah na srečo, ki jo je državnemu zboru predložil poslanec Branko Zorman,
sprejeta pa je bila 20. marca 2018. Vlada podpira zahtevo državnega sveta, da poslanci znova
odločajo o sprejetem zakonu, ter predlaga, naj navedenega zakona ne sprejmejo, saj področja
iger na srečo ne ureja celovito.
V iztekajočem se mandatu vlade je bilo kar nekaj poskusov celovitega pristopa, vendar jih ni
bilo mogoče izvesti. A to še ne pomeni, da je treba pristati na izrazito delne, nepremišljene in
pomanjkljive rešitve, kakršna je sprejeta in ki ureja zgolj področje stav. Zaradi izrazito
partikularnega dometa se zakon (razen za prireditelje stav) ne dotakne niti odprave zahteve po
sedežu koncesionarja v Sloveniji, ki ni skladna z evropskim pravnim redom, niti odprave
administrativnih ovir, ko gre za zmanjšanje števila reguliranih poklicev, niti lastniške sestave
gospodarskih družb, ki imajo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici in kjer bi
bilo treba za pritegnitev domačih in tujih vlagateljev nujno odpraviti omejitve pri lastniški sestavi
teh gospodarskih družb in s tem slediti tudi strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.
Vlada meni, da je bolj smiselno pristopiti k pripravi celovitih zakonskih rešitev, ki bi temeljile na
predhodno izvedenih analizah, po možnostih v okviru priprave nove strategije razvoja iger na
srečo, ki bi bila podlaga za vodenje politike ter sprejemanje ukrepov na področju prirejanja iger
na srečo v naslednjem desetletnem obdobju. V okviru priprave omenjene strategije bi bilo
treba izvesti tudi analize, ki bi podale bolj verodostojne ocene o številu igralcev, ki igrajo pri
tujih ponudnikih športnih stav, ter ocene o vplačilih slovenskih igralcev pri tujih ponudnikih. Na
podlagi tako izvedenih analiz bi bilo mogoče z večjo gotovostjo opraviti premislek o tem, na
kak način urediti področje stav, da bi lahko dosegli namen okrepitve financiranja fundacij, ki se
financirajo iz koncesijskih dajatev. Po mnenju vlade ocene, na katerih temelji novela, podlage
za tehten razmislek ne morejo podati.
Predlagana ureditev vstopa novih koncesionarjev na trg stav tudi ne pomeni nujno zvišanja
prihodkov, ki jih v Sloveniji prejemata obe fundaciji. Potencialni novi koncesionarji bi ob vstopu
na legalni trg v začetni fazi pričakovano ponudili boljše kvote, kar pomeni višje dobitke in
izplačila, ta pa znižujejo osnovo za davke in koncesijsko dajatev, ki je razlika med vplačili in
izplačili v stave.
Kot je bilo večkrat poudarjeno, je namen sprejete ureditve odpreti trg stav, zato je nerazumljiva
izjemno visoka vstopna provizija v višini 500.000 evrov, kar je bistveno več od tiste, ki jo je
denimo ob odprtju trga uzakonila Danska (okoli 35.000 evrov), ki je bila tudi s strani
predlagatelja novele zakona pogosto omenjena kot zgled. Vprašanje je, koliko ponudnikov bi
se odločilo za takšen vložek, tudi ob upoštevanju visoke davčne obremenitve iger na srečo.
Glede na vse našteto obstajajo resni dvomi, da sprejeti zakon sploh ne bo dosegel
postavljenih ciljev glede povečanja koncesijskih dajatev. Slabo premišljene rešitve lahko celo
pripeljejo do položaja, ko bo enega monopolnega prireditelja spletnih stav zgolj nadomestil
novi monopolist, ki bo vplačal visoko vstopno provizijo.
Izpostaviti moramo tudi dejstvo, da je sprejeta novela zakona o igrah na srečo tehnični
predpis, kar pomeni, da bi moral biti že predlog novele (torej pred sprejemom) predložen v
postopek predhodne notifikacije Evropski komisiji.
Vlada zato podpira zahtevo državnega sveta, da državni zbor znova odloča o noveli zakona o
igrah na srečo, ter predlaga, naj navedenega zakona ne sprejme.
Vir: MF

Vlada sprejela stališče glede mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
Vlada je na današnji redni seji sprejela stališče glede mnenja Državnega sveta k Predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih.
Državni svet Republike Slovenije (Državni svet) je na svoji 5. seji dne 14. 3. 2018 obravnaval
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) –
skrajšani postopek in sprejel mnenje, da predlog zakona podpira.
Državni svet v mnenju ugotavlja, da so predlagatelji predloga zakona v nadaljevanju
zakonodajnega postopka pripravljeni proučiti podane pripombe Ministrstva za zdravje in
zainteresirane javnosti in z amandmaji izboljšati določene dele novele, čemur izreka podporo.
Vlada Republike Slovenije se strinja z mnenjem Državnega sveta.
Vir: MZ
Vlada se je seznanila z napovedjo pravnega posla razpolaganja z nepremičnim
premoženjem v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade RS in potrdila porabo
skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Vlada se je na današnji seji seznanila z napovedjo pravnega posla razpolaganja z
nepremičnim premoženjem v upravljanju Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije
(št. 47800-8/2012/39), dne 22. 3. 2018, v vrednosti 1.250.000 EUR in v navedeni vrednosti
potrdila porabo skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja z nepremičnim premoženjem
izven veljavnih načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem za organe državne uprave,
pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade
za leto 2018.
Vlada je s sklepom 21. 12. 2017 na podlagi 12. in 13. člena tedaj veljavnega Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZUUJFO in ZSPDSLS) v
roku 30 dni po sprejemu proračuna določila, da v primeru spremenjenih potreb upravljavcev
stvarnega premoženja države, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrtov ravnanja s
stvarnim premoženjem države za leto 2018 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki
narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci stvarnega premoženja države, sklepajo pravne posle,
ki niso predvideni v veljavnih načrtih ravnanja s stvarnim premoženjem države, pri čemer
skupna vrednost takih pravnih poslov, ko gre za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ne
sme presegati 10% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za
organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne
agencije in javne sklade za leto 2018 oziroma v višini 8.084.895,80 EUR.
Upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja države lahko pravne posle razpolaganja
oz. pridobivanja nepremičnega ali premičnega premoženja sklepajo tudi izven letnih načrtov
ravnanja, če je glede nameravanega pravnega posla izpolnjen kateri izmed dveh taksativno
navedenih pogojev v prvem odstavku 12. členu ZSPDSLS, ki je podlaga za predvideno
ravnanje in je tudi vsebinsko prevzet v sprejeti sklep vlade. Skupna vrednost tako sklenjenih
pravnih poslov pa lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov ravnanja z nepremičnim
premoženjem, pri čemer konkreten odstotek vsako leto določi vlada.
Pred uveljavitvijo novega ZSPDSLS-1 je vlada z namenom zagotovitve nemotenega
poslovanja upravljavcev stvarnega premoženja države 8. 3. 2018 sprejela sklep, s katerim je
za pravne posle pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem ter za pravne posle
pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem za leto 2018 povečala skupne
vrednosti dopustnih pravnih poslov sklenjenih izven letnega načrta na maksimalne dopustne
vrednosti, to je 20% skupne vrednosti načrtov ravnanja.
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je 22. 3. 2018 napovedal pravni posel
razpolaganja z nepremičnim premoženjem v vrednosti 1.250.000 EUR. Navedeni pravni posel

predstavlja 7,73 % celotne dopustne skupne vrednosti poslov razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.
Za vse ostale organe bo do konca leta 2018 za razpolaganje z nepremičnim premoženjem iz
naslova spremenjenih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države oz. zaradi nepredvidenih
okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, za veljavno sklepanje pravnih poslov, preostalo še
za 14.415.884,66 EUR sredstev.
Vir: MJU
Vlada se je na današnji seji seznanila s Poročilom o delu Inšpektorata za javni sektor za
leto 2017
Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Inšpektorata za javni sektor v letu 2017. V Poročilu
za leto 2017 so podani rezultati dela upravne inšpekcije (UI) in inšpekcije za sistem javnih
uslužbencev (ISJU).
Statistični kazalci o delu obeh inšpekcij so ugodni. Število rešenih zadev se je povečalo za 27
% povečalo. Obseg zaostankov se je precej zmanjšal (od 476 na 376 v UI in od 217 na 150 v
ISJU). Inšpektorat je v letu 2017 v reševanje je prejel 817 različnih zadev, rešil pa jih je 984.
Večji obseg rešenih zadev je predvsem posledica zaposlitve dodatnih inšpektorjev ob koncu
leta 2016, pa tudi določenih sprememb v organizaciji in načinu dela (usmerjen bolj v
kompleksne in s tem v vnaprej določene zahtevnejše sistemske nadzore, prioritetne nadzore in
v nadzore, v katerih je bilo združenih več zadev).
Upravna inšpekcija je kršitve ugotovila v 63% rešenih zadevah. Kršitve, ki jih je zaznala so:
- Nekoliko manj je bilo kršitev rokov za odločanje in neodgovarjanje na dopise, največ kršitev
pa je bilo ugotovljenih pri izdelavi odločb (več kot 50%).
- Bistveno manjše je bilo število prijav zoper nekatere skupine inšpekcijskih zavezancev, kjer
so bili v preteklih dveh letih opravljeni obsežni sistemski ali prioritetni nadzori (n.pr. centri za
socialno delo, nekatere upravne enote, n.pr. Upravna enota Ljubljana).
- Pri nekaterih inšpekcijskih zavezancih do izboljšanja ni prišlo, kljub izvedenim nadzorom v
preteklosti in sprejetim ukrepom predstojnikov. Izstopata zlasti Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat za okolje in prostor. V obeh primerih
inšpekcijska zavezanca ocenjujeta, da bi za izboljšanje stanja bila nujna tako kadrovska
okrepitev kot sprememba zakonodaje.
- Sistemski nadzori zakonitosti vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja v
zavodih s področja socialnega zavarovanja so odkrili vrsto nepravilnosti, v vseh treh zavodih
pa je inšpekcija opozorila tudi na problem urejanja upravnega postopka z atom, ki ni predpis,
in predlagala ustrezno zakonsko ureditev.
Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev je kršitve ugotovila v 70% rešenih zadev. Največ
kršitev pri izvajanju ZJU je bilo pri sistemizaciji delovnih mest (38 %) in pri izvedbi javnih
natečajev (22 %). Pri kršitvah ZSPJS pa je bilo največ nepravilnosti pri določitvi in izplačilu
plač (47 %) in pri ocenjevanju javnih uslužbencev (27 %).
V sistemskih inšpekcijskih nadzorih določitve plač na podlagi kriterijev za upoštevanje
posebnih pogojev dela (PPD) na delovnih mestih zdravnikov in zobozdravnikov inšpektorji
nepravilnosti niso ugotovili. V sistemskih inšpekcijskih nadzorih zakonitosti izplačil dodatka za
stalno pripravljenost (zaposlenim v ministrstvih, v občinah in na sodiščih ter direktorjem javnih
zavodov-plačna skupina B) pa so ugotovili nekaj nepravilnosti, vendar je šlo za manjše
napake, ki niso bile sistemske narave.
Vir: MJU

Vlada sprejela Prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020
Vlada je na svoji redni seji dne 29. 9. 2016 sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji do leta 2020. Po letu in pol je Ministrstvo za javno upravo, pristojno za
lokalno samoupravo, pripravilo prvo vmesno poročilo o uresničevanju strateških usmeritev.
Aktivnosti vlade se nanašajo na uresničevanje akcijskega načrta skozi normativno dejavnost
(šest zakonov in navodilo za izvajanje poslovnika Vlade RS) in z aktivnostmi, ki niso povezane
s spremembami predpisov (priprava smernic za občinske uprave, izvedba izobraževalnih
vsebin itd.).
Izvedene aktivnosti iz Strategije razvoja lokalne samouprave 2020 so razdeljene v dve skupini,
na tiste, ki sodijo v sklop 'demokratičnost' in tiste, ki sodijo v sklop 'učinkovitost'.
Med temi je nekaj takšnih, ki so ali bodo realizirane skozi nove zakonodajne rešitve npr. novele
zakonov o občinskem redarstvu, o lokalni samoupravi, o financiranju občin in o lokalnih
volitvah. Druge pa so projektne vsebine, ki se nanašajo na trajno ali časovno omejeno
aktivnost ministrstva pri strokovnem nadzoru občin, ozaveščanje o vlogi sodelovanja
prebivalcev, krepitev transparentnosti, zakonodajno sled in preprečevanje lobiranja.
Podrobnejši prikaz realizacije akcijskega načrta je zajet v prilogi Uresničitev strateških
usmeritev akcijskega načrta (stanje marec 2018) in sicer v obliki tabele.
Vir: MJU
Vlada se je seznanila z informacijo o mednarodnem inšpekcijskem nadzoru Organizacije
za prepoved kemičnega orožja v Republiki Sloveniji
Urad RS za kemikalije, kot pristojni organ za izvajanje Konvencije o prepovedi kemičnega
orožja v RS je 3. 4. 2018 prejel Notifikacijo Tehničnega sekretariata Organizacije za prepoved
kemičnega orožja (OPCW) v Haagu, s katero nas obvešča o prihodu mednarodnih
inšpektorjev v podjetje Tanin Sevnica.
Podjetje spada med proizvodne obrate, ki proizvajajo organske kemikalije v količinah preko
200 ton letno, in so pod nadzorom zato, ker se pri tovrstni proizvodnji uporablja oprema, ki bi jo
bilo mogoče uporabiti tudi za proizvodnjo kemičnega orožja. Tovrstnih objektov je na svetu
več tisoč in so vsi pod rutinskim nadzorom OPCW.
Tanin Sevnica je eno od dveh slovenskih podjetij, ki trenutno izpolnjujeta kriterije za
inšpekcijski pregled (drugi je Albaugh TKI Rače - bivši Pinus Rače) in jih je Slovenija v skladu
s Konvencijo prijavila OPCW. Inšpektorji OPCW so prvi pregled v podjetju Tanin v Sevnici
izvedli že leta 2002, pri čemer ni bilo odkritih nikakršnih nepravilnosti. Do sedaj smo v Sloveniji
imeli 5 tovrstnih inšpekcij (Pinus Rače - dvakrat, Tanin, Kemiplas in Nafta Lendava), zadnja
inšpekcija OPCW v Sloveniji je potekala pred dvanajstimi leti. V vseh primerih je bilo potrjeno,
da je delovanje podjetij skladno s konvencijo in deklaracijami, ki jih je Slovenija posredovala
OPCW.
Inšpektorji bodo v Slovenijo prispeli v sredo, 18. 4. 2018 in ostali do sobote, 21. 4. 2018.
Vir: MZ
Slovenija ne nasprotuje dodatni finančni pomoči EU Ukrajini
Vlada je danes sprejela stališče Slovenije, da ne nasprotuje predlogu sklepa Evropskega
parlamenta in Sveta EU o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Ukrajini ter izplačilu
posameznih obrokov, v kolikor bo Ukrajina izpolnjevala pogoje gospodarske politike, ki bodo
določeni v memorandumu o soglasju.

Ukrajina je novembra lani Evropsko komisijo uradno zaprosila za dodatno makrofinančno
pomoč EU. Ta pomoč naj bi prispevala h kritju potreb države po zunanjem financiranju in
podpori pri izvajanju reform. Komisija zato predlaga nov program makrofinančne pomoči EU, ki
bi znašal največ milijardo evrov in se zagotovi v obliki srednje- do dolgoročnih posojil v dveh
obrokih.
Načrtovana izplačila v okviru makrofinančne pomoči bodo odvisna od uspešno opravljenih
pregledov v okviru programa Mednarodnega denarnega sklada in učinkovitega črpanja
sredstev s strani Ukrajine ter ukrepov strukturnih reform, ki bodo določeni v memorandumu o
soglasju.
Vir: MF
Stališče RS do Priporočila za sklep Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o
svetovnem paktu za okolje
Vlada je sprejela stališče Slovenije k Priporočilu za sklep Sveta o pooblastilu za začetek
pogajanj o Svetovnem paktu za okolje. Evropska komisija je pripravila predlog mandata v obliki
Sklepa Sveta za začetek pogajanj o svetovnem paktu za okolje, ki se ga v imenu EU podeli
Evropski komisiji.
Slovenija podpira pobudo za Svetovni pakt za okolje, saj meni, da ima ta, poleg okoljske, tudi
zelo močne podnebne vidike, ki jim je treba slediti. Prav tako podpira osnutek Resolucije, ki
opredeljuje postopkovne in organizacijske vidike za začetek pogajanj o Svetovnem paktu za
okolje in se skupaj z ostalimi državami pridružuje njenemu kosponzoriranju za sprejem v okviru
Generalne skupščine Združenih narodov (ZN).
Svetovni pakt za okolje izvira iz pobude mednarodne skupine pravnih strokovnjakov ob
podpori francoske vlade za razvoj novega instrumenta okoljskega prava, katerega osnovni
namen je dopolniti in izboljšati usklajenost mednarodnega okoljskega prava ter olajšati
izvajanje obstoječih obveznosti. Ne glede na to, da je bil v zadnjem obdobju na področju okolja
dosežen znaten napredek s sprejemom Pariškega sporazuma in Agende za trajnostni razvoj
do leta 2030, pa mednarodno okoljsko pravo ostaja razdrobljeno, zato je s predlogom za
Svetovni pakt za okolje podana pobuda za oblikovanje univerzalnega pravnega instrumenta, ki
bi določal pravice, povezane z okoljem ter vseboval glavna konstitutivna načela. Dokument naj
bi pokrival vsa okoljska področja, ki so razdrobljena po posameznih področjih in številnih
okoljskih mednarodnih konvencijah. Predlog Svetovnega pakta za okolje je bil predstavljen tudi
ZN ob robu splošne razprave 72. zasedanja Generalne skupščine, septembra 2017.
Glavni cilji Pakta naj bi bili: združiti temeljna načela okoljskega prava v enovit dokument, po
možnosti pravno zavezujoč; glavne določbe pravno zavezujočih konvencij, ki niso univerzalne,
spremeniti v univerzalne; dodati nova načela, da se upoštevajo novi izzivi.
Gre za splošne cilje pobude, ki bodo predmet pogajanj. Po predlagani časovnici naj bi se
pogajanja o Paktu zaključila do leta 2020, tako da bo dejanska vsebina pakta predmet
dolgotrajnih pogajanj, ki se lahko še podaljšajo.
Cilj zadevnega priporočila za Sklep Sveta je, da se pooblasti Evropsko komisijo, da v
pogajanjih zastopa EU, ki želi z udeležbo v pogajanjih doseči čim večjo usklajenost
mednarodnega instrumenta s pravnim redom EU. Določbe mednarodnega prava in prava EU o
varstvu okolja morajo ostati skladne, zato je potrebna udeležba EU v pogajanjih o paktu, kar
Slovenija podpira.
Po zaključku splošne razprave 72. zasedanja Generalne skupščine je Francija pripravila tudi
postopkovno resolucijo za sprejetje v Generalni skupščini ZN, s sprejemom katere se bodo
pogajanja o Svetovnem paktu za okolje pričela. Z resolucijo se bo tako sprejela odločitev o
razvoju mednarodnega instrumenta, katerega namen naj bi bil dopolniti in izboljšati usklajenost
mednarodnega okoljskega prava ter olajšati izpolnjevanje obstoječih obveznosti; ustanovitev
odprte medvladne delovne skupine za pogajanja ter druga postopkovna in organizacijska

vprašanja, vsebuje pa tudi priporočilo, da odprta medvladna delovna skupina svoje delo
zaključi najpozneje leta 2020.
Vir: MOP
Stališče do pooblastitve Komisije za začetek pogajanj v imenu EU za sklenitev protokola
o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju s Kraljevino Maroko
Vlada je sprejela stališče k Priporočilu sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za začetek
pogajanj v imenu Evropske unije za sklenitev protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v
ribiškem sektorju s Kraljevino Maroko. Vlada RS ne nasprotuje predlogu.
Priporočilo slovenskega ribištva ne zadeva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo
ribolov v severnem Jadranu.
RS podpira, da se sklep Sveta ter pogajalske smernice iz leta 2008 nadomestijo z novim
sklepom Sveta ter priloženimi pogajalskimi smernicami, ki upoštevajo sodbo Sodišča Evropske
unije z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-266/16.
RS kot pogajalski cilj EU pozdravlja podporo prizadevanjem generalnega sekretarja Združenih
narodov pri iskanju rešitve, ki bi omogočila samoopredelitev ljudstva Zahodne Sahare v skladu
z načeli in nameni Ustanovne listine Združenih narodov. V okviru pogajalskih smernic podpira
tudi določilo, da se zagotovi, da se protokol uporablja skladno z določili Pridružitvenega
sporazuma glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Vir: MKGP
Stališče Vlade do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem
morju
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
večletnega načrta za ribolov, ki izkorišča pridnene staleže v zahodnem Sredozemskem morju.
Predlog uredbe slovensko ribištvo zadeva posredno, saj gre za predlog uredbe o uvedbi
večletnega načrta upravljanja nekaterih staležev v Sredozemlju, ki bi v primeru, da se ga
sprejme v predlagani obliki, pomenil uvedbo novega sistema upravljanja ribištva v
Sredozemlju.
RS bo zato s horizontalnega vidika spremljala obravnavo Predloga uredbe in po potrebi v zvezi
s tem podala stališča. Vlada RS bo predlog uredbe podprla v primeru, da se v besedilu uredbe
navede podlage za upoštevanje specifičnih značilnosti ribištva v posameznih državah, ki jih
predlog uredbe neposredno zadeva.
Vlada RS tudi meni, da je pri predlaganih oziroma sprejetih ukrepih treba zagotoviti
upoštevanje proporcionalnosti glede na velikost posameznega ribiškega sektorja ter obseg
njegovega vpliva na vire in, da je potrebno v okviru obravnav predloga uredbe upoštevati
stališča tistih držav članic, ki jih predlog uredbe neposredno zadeva.
Vir: MKGP
Stališče Vlade do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Prihodnost preskrbe s hrano in
kmetijstva
Vlada je sprejela stališče k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva.

Vlada RS poudarja pomembno vlogo in predvsem dodano vrednost Skupne kmetijske politike
(SKP) za doseganje skupnih ciljev EU, kakor tudi za soočenje z novimi izzivi. Njen prispevek
se kaže pri zagotavljanju prehranske varnosti in preskrbe z zdravo in kakovostno hrano. Poleg
tega prispeva k varovanju okolja, ohranjanju naravnih ekosistemov, prilagajanju na podnebne
spremembe in blaženju njihovih vse večjih posledic. S politiko razvoja podeželja prispeva k
razvoju in ohranjanju vitalnega podeželja, ustvarja delovna mesta in odgovarja na razvojne
izzive na socialnem, ekonomskem, okoljskem in naravovarstvenem področju.
Zato je Vlada RS naklonjena močni SKP, ki mora še naprej zagotavljati skupen okvir na ravni
EU, hkrati pa mora biti dovolj prožna, da bo mogoče nasloviti izredno raznolikost naravnih
pogojev, struktur in tradicij kmetijstva v Evropi. Slovenija si bo prizadevala za spremembe SKP
v smeri razvoja pametnega in odpornega kmetijstva, zagotavljanju primerljivega dohodka
kmetom, močnih in konkurenčnih agroživilskih verig, doseganja večje uspešnosti in izboljšanja
rezultatov na področju okolja, varstva narave in podnebnih sprememb, večje odzivnosti na
spremenjena pričakovanja potrošnika glede okolja, varne hrane in dobrobiti živali ter krepitve
vloge kmetijstva in prehranskega sektorja za zagotavljanje delovnih mest in gospodarske rasti
na podeželju. Za doseganje zastavljenih ciljev je, po mnenju Slovenije, potrebno za SKP
ohraniti sedanji obseg sredstev EU na nominalni ravni v prihodnjem Večletnem finančnem
okviru.
Za Slovenijo je pomembno, da Sporočilo jasno vrednoti dosežke SKP, potrjuje njeno dodano
vrednost za EU, njen potencial za soočenje z novimi izzivi ter predlaga ohranitev posodobljene
in učinkovitejše SKP na ravni EU, ki bo enostavnejša za izvajanje. Republika Slovenija zato
podpira ključne usmeritve sporočila in predlagane novosti, zlasti nov izvedbeni model, zeleno
arhitekturo ter s tem predvidene poenostavitve SKP.
Vir: MKGP
Vlada seznanjena z namero podpisa Note o pristopu k Tehničnemu dogovoru o
diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala
Vlada se je seznanila z namero podpisa Note o pristopu k Tehničnemu dogovoru o
diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala udeležencev v njihovem nacionalnem
zračnem prostoru ali na ozemlju.
S sprejetjem zakonodaje o enotnem evropskem nebu v letu 2004, to je Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o določitvi okvira za oblikovanje enotnega neba, je prišlo upravljanje
zračnega prometa pod pristojnost skupne prometne politike. Skupna prometna politika za
upravljanje zračnega prometa temelji na civilnem sistemu, v katerem morajo države članice
upoštevati tudi obrambni vidik. Zato je potrebna tesna uvrstitev vojske v institucionalni okvir.
Diplomatska dovoljenja za prelete vojaških zrakoplovov (DIC) je projekt Evropske obrambne
agencije poenotenja in poenostavitve postopkov, potrebnih za prelete vojaških transportnih
letal znotraj prostora EU. V ta namen je leta 2003 trinajst držav podpisalo Tehnični dogovor o
diplomatskih dovoljenjih za vojaška transportna letala udeležencev v njihovem nacionalnem
zračnem prostoru ali na ozemlju, EDA je odprla tudi poseben spletni portal. Namen tehničnega
dogovora je izboljšanje učinkovitosti in ekonomičnosti vojaškega zračnega prometa. S
podpisom tehničnega dogovora država podpisnica lahko izbere med dvema možnostma, in
sicer:
izdajo letnega diplomatskega dovoljenja in uporabo usklajenih postopkov za
obravnavo diplomatskih dovoljenj za prelete in pristanke vojaških transportnih zrakoplovov ali
uporabo usklajenih postopkov za obravnavo diplomatskih dovoljenj za prelete in
pristanke vojaških transportnih zrakoplovov.
Vse podpisnice tehničnega dogovora so izbrale prvo možnost. Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije želi pristopiti k tehničnemu dogovoru, in sicer prav tako za prvo možnost.
Vir: MO

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z ovrednotenjem
finančnih posledic zakonov in podzakonskih predpisov na občinske proračune
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora Republike
Slovenije Jožeta Tanka v zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in podzakonskih
predpisov na občinske proračune.
Sistem financiranja občin ureja Zakon o financiranju občin (ZFO-1). Zakon v 11. členu določa
naloge, katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine in jih morajo
občine opravljati na podlagi zakonov. Z ZFO-1, ki ga je sprejel državni zbor decembra 2017,
pa je bil bolj natančno določen postopek izračuna povprečnih stroškov za financiranje
občinskih nalog. Na podlagi 12. člena ZFO-1 je vlada že sprejela Uredbo o metodologiji za
izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, na podlagi katere se bodo vsako
leto izračunavali povprečni stroški za financiranje nalog občin. Z novim ZFO-1 je bil postopek
določitve povprečnine ločen od postopka izračuna povprečnih stroškov za financiranje
občinskih nalog.
Postopek za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog v tekočem letu, za
naslednji dve proračunski leti, se začne z izračunom navedenih stroškov in ga pripravi
Ministrstvo za finance ob upoštevanju: tekočih odhodkov in tekočih transferov za te naloge v
preteklih štirih letih, ki jih občine sporočajo ministrstvu; povečanega ali zmanjšanega obsega
ocenjenih tekočih odhodkov in transferov za tekoče leto zaradi učinkov novih in spremenjenih
predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, ki jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje
občinskih nalog (11. člen ZFO-1) in zmanjšanja tekočih odhodkov in transferov za sredstva
sofinanciranja teh nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov javnih storitev ter
zmanjšanja za obvezne dajatve, določen v področnih predpisih za naloge iz 11. člena ZFO-1 v
prejšnjih štirih letih.
Na podlagi ZFO-1 namreč Ministrstvo za finance ugotovi obseg sredstev, ki so jih občine
namenile za izvajanje obveznih nalog določenih s področnimi zakoni, ta obseg pa se zmanjša
za sredstva sofinanciranja obveznih nalog. Poleg tega pa se obseg sredstev lahko poveča ali
zmanjša zaradi finančnih učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in
tekočem letu, ki jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Postopek
ugotavljanja finančnih učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in
tekočem letu, vodi Ministrstvo za finance vsako leto pred začetkom pogajanj z združenji občin
za določitev višine povprečnine.
Ministrstvo za finance, izračuna povprečne stroške za financiranje občinskih nalog za naslednji
dve proračunski leti in jih z obrazložitvami pošlje reprezentativnim združenjem občin
najpozneje do 1. julija tekočega leta (12. člen ZFO-1).
Vlada ugotavlja, da bodo zahtevani podatki dostopni v zakonskem roku, to je do 1. julija 2018.
Vir: MJU
Vlada odgovarja na poslansko vprašanje o davčnem sistemu
Vlada je danes sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jožeta Tanka glede po njegovem
mnenju neprijaznega in krivičnega davčnega sistema za male ljudi.
Slovenski davčni sistem je po mnenju poslanca zelo krivičen in neprijazen za male ljudi, ki
dolgujejo ali ne morejo plačati nižjih davčnih obveznosti. Zanima ga, na kakšen način ter s
kakšnimi rezultati se davčni organi ukvarjajo s problematiko velikih davčnih dolžnikov oz.
utajevalcev in tistih, ki svoje premoženje skrivajo pod krinko osebnih stečajev. Poslanec
sprašuje, kaj in kdaj bo vlada naredila, da bo davčna zakonodaja bolj prijazna in poštena do
malih davčnih zavezancev in da bo komunikacija davčnih organov do davčnih zavezancev bolj
prijazna in človeška.

Vlada pojasnjuje, da so bile z novelami zakona o davčnem postopku v preteklih letih sprejete
številne možnosti, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga, in tudi
številni ukrepi, s katerimi so se znižali stroški davčnega zavezanca v zvezi z izpolnjevanjem
davčne obveznosti. Z vidika vloge, ki jo ima država, pa je treba sprejemati in izvajati tudi
ukrepe, ki zasledujejo učinkovitost plačila davčnega dolga.
Odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog davčnega dolga predstavljajo izjemo od siceršnje z
zakonom predpisane obveznosti davčnega zavezanca, da poravna davčni dolg v predpisani
višini in v predpisanih rokih. Pri predpisanih pogojih za uveljavljanje davčne ugodnosti gre za
davčno dobroto in ne za pridobljeno (socialno) pravico. Zakon o davčnem postopku ne določa
nobenih omejitev glede postopkov za odlog ali obročno plačilo, kar pomeni, da ni podane
zakonske omejitve, po kateri bi davčni zavezanec samo enkrat lahko vložil vlogo za odlog in
obročno plačilo. Pomembno je tudi, da je davčni zavezanec v odločbi, s katero mu je dovoljeno
obročno plačilo davka in s tem tudi praktično podaljšanje roka za plačilo, opozorjen na
posledice zamude plačila obroka.
Z zasledovanjem znižanja stroškov davčnega zavezanca v zvezi z davčno izvršbo navajamo
ukrepe, sprejete v zadnjih letih: razširjena možnost pobota, neodmera davka, ki je prihodek
lokalnih skupnosti, če ta ne presega pet evrov, zvišanje meje za začetek davčne izvršbe,
znižanje stroškov davčne izvršbe.
Iz predstavljenih razlogov v odgovoru ni mogoče pritrditi poslancu, da so stroški postopka
izvršbe bistveno višji, kot znaša znesek, nad katerim se davčna izvršba lahko začne, ter da je
zato slednji znesek bistveno prenizek.
Z vsemi ukrepi, usmerjenimi v najnižje dohodkovne razrede, so bili davčno razbremenjeni
zavezanci za skupno okoli 20 milijonov evrov. Davčna politika je bila oblikovana na način, da je
omogočila konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja in nadaljnjo gospodarsko rast ter
obenem zagotovila stabilne vire financiranja javne porabe in enakomerno porazdelitev bremen
ter pravno varnost zavezancem.
Statistični podatki omogočajo vpogled v to, da je način sporazumevanja uslužbencev Finančne
uprave RS (FURS) z davčnimi zavezanci na visoki ravni. V letu 2017 je FURS odgovoril na
985.991 vprašanj zavezancev (974.138 ustnih in 11.853 pisnih). Pri tem pa je prejel le 28
pripomb, kar je 0,003 % od vseh odgovorov. To pomeni, da je FURS na vsakih 100.000
odgovorov prejel tri pripombe davčnih zavezancev.
Dobri rezultati opravljenih davčnih nadzorov in ukrepov, s katerimi se zasleduje učinkovito
pobiranje davkov, so razvidni iz letnega poročila FURS za leto 2017. Zaradi varovanja davčne
tajnosti ni mogoče razkriti podatkov, s katerimi bi bilo mogoče nazorno prikazati uspešne
rezultate davčnega nadzora in davčne izvršbe še v konkretnih primerih.
V zvezi z davčno izvršbo vlada pojasnjuje, da je način vodenja postopka v posameznem
primeru odvisen od višine dolga, učinki ukrepov izterjave dolga pa so v večji meri odvisni od
premoženjskega stanja dolžnika. Obstajajo tudi davčni dolžniki, ki nimajo premoženja, na
katerega bi bilo mogoče poseči z izvršbo, oziroma je za izterjavo treba izvesti zahtevnejše
postopke, predvsem v primeru, če dolžnik prenese premoženje na povezane osebe ali tretje,
prenese opravljanje celotne dejavnosti na drug poslovni subjekt brez statusnega
preoblikovanja ali izvede kakšna druga dejanja z namenom izogniti se plačilu dolgovanih
obveznosti. Podatki FURS izkazujejo pozitivne kazalnike za leto 2017 pri gibanju davčnega
dolga in uspešnosti izterjave.
Vir: MF
Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Ljuba Žnidarja v zvezi z menjavo
kompleta za prvo pomoč v vozilih
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko pobudo Ljuba Žnidarja v zvezi z
menjavo kompleta za prvo pomoč v vozilih in ga poslala Državnemu zboru RS.

Na pobudo Žnidarja, da se rok uporabnosti kompleta za prvo pomoč v vozilih iz pet let podaljša
na deset let, vlada odgovarja, da Pravilnik o delih in opremi vozil ne določa roka trajanja
celotnega kompleta za prvo pomoč, ampak ga pogojuje z veljavnim rokom uporabe
zahtevanega sterilnega materiala. To pomeni, da če lastnik ali uporabnik vozila ali voznik
zamenja sterilni material s pretečenim rokom uporabe za novejšega, komplet za prvo pomoč
ustreza zahtevam navedenega pravilnika. Zamenjava celotnega kompleta tako sploh ni
zahtevana niti potrebna, vsak posameznik pa se sam odloči, ali bo zamenjal samo del vsebine
ali celoten komplet prve pomoči.
Kompleti za prvo pomoč za motoriste in avtomobiliste so sestavljeni tudi iz materialov in
pripomočkov, ki predstavljajo tveganje za oskrbo poškodovanca, če je rok uporabe pretekel.
To so vsi materiali, ki se nameščajo neposredno na poškodovano kožo. Koža namreč
poškodovanca ščiti pred okužbami, v primeru poškodbe pa lahko nestrokovna obravnava
povzroči neželene zdravstvene zaplete.
Vlada se strinja, da se rok uporabe kompletov za prvo pomoč podaljša na deset let, če lahko
izdelovalec sanitetnega materiala v kompletu zagotovi, da bodo materiali, ki se nameščajo na
poškodovano kožo, ustrezni in varni za uporabo deset let od izdelave oziroma pakiranja ter
bodo tudi tak rok uporabe imeli označen na embalaži.
Glede poslančevega predloga, da bi lahko obliže in povoje uporabili pred iztekom njihove
uporabnosti v raznih medicinskih ali negovalnih ustanovah, kjer potrebujejo veliko tovrstnih
pripomočkov, vlada odgovarja, da bi lahko zbiranje in distribucijo zdravstvenega materiala, ki
je sicer še uporaben, a bo rok uporabe kmalu potekel, zaupali organizacijam, ki imajo razvito
dobro mrežo po lokalnih skupnostih, na primer Rdečemu križu Slovenije. Še vedno pa je
ključno vprašanje, ali se bo ta material dejansko uporabil do roka uporabnosti. Zdravstveni
material in pripomočki, ki jim je pretekel rok uporabe, se namreč v skladu s strokovnimi
smernicami ne smejo uporabljati v zdravstvenem sistemu, če niso razglašene izredne
razmere, saj predstavljajo določeno tveganje za zdravje uporabnika. Tveganju se je moč
izogniti le z uporabo sterilnih oziroma varnih materialov.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s primerjavo
med slovenskimi plačami in plačami v državah EU
Vlada je poslancu v odgovoru pripravila pregled podatkov za minimalno ter povprečno bruto in
neto plačo za vse države članice.
Razpon minimalnih plač v državah članicah EU je januarja 2017 (zadnji mednarodno primerljivi
podatki) znašal od 235 evrov (Bolgarija) do 1.999 evrov (Luksemburg) na mesec. Januarja
2017 je imelo 22 od 28 držav članic EU določeno nacionalno minimalno plačo. Nacionalna
minimalna plača 1. januarja 2017 ni bila določena na Danskem, v Italiji, na Cipru, v Avstriji, na
Finskem in Švedskem. Slovenija je po višini minimalne plače na 9. Mestu.
Vlada Republike Slovenije je v odgovoru prav tako pripravila podatke o obremenitvi stroškov
dela za Slovenijo in države EU, ki so hkrati tudi članice OECD. Gre za podatke o t.i. davčnem
primežu po metodologiji OECD, ki pove, kolikšen delež v skupnih stroških dela, ki jih izplača
delodajalec, predstavljajo delodajalčevi in delojemalčevi prispevki za socialno varnost ter
dohodnina. OECD davčni primež izračunava za različne višine dohodka (vezano na odstotek
povprečne plače – od 50 do 250 odstotkov – in ne na znesek minimalne plače po državah) in
za različne tipe družin.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s
helikoptersko nujno pomočjo (HNMP) in ga bo posredovala Državnemu zboru RS
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi
s helikoptersko nujno pomočjo (HNMP) in ga bo posredovala Državnemu zboru RS.
Vlada RS je poslancu celovito odgovorila o:
- ureditvi glede dovoljenj za izvajanje letalske dejavnosti št. 143/2014/S,
- nadzoru nad zagotavljanjem letalske varnosti zrakoplovov Policije v državnih letalskih
operacijah,
- pravni podlagi izvajanja letalskih operacij zrakoplovov Policije in pristojnosti za preiskavo
letalske nesreče, če bi do nje prišlo med opravljanje državne naloge,
- tehničnih in varnostnih zahtevah helikopterske posadke iz sestave Slovenske vojske in
usposobljenosti posadk,
- plovnosti helikopterjev v operacijah HNMP v Mariboru,
- področju počitka in obsegu dela zdravstvenega osebja, ki dela v sistemu NMP,
- številu zdravstvenega osebja, ki sodeluje v HNMP,
- sestavi posameznih ekip po Pravilniku HNMP in
- aktivnostih Medresorske delovne skupine za pripravo predloga dolgoročne ureditve HNMP in
sekundarnih prevozov.
Vir: MZ
Stališče do pooblastitve Komisije za začetek pogajanj v imenu EU za sklenitev protokola
o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju s Kraljevino Maroko
Vlada je sprejela stališče k Priporočilu sklepa Sveta o pooblastitvi Komisije za začetek
pogajanj v imenu Evropske unije za sklenitev protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v
ribiškem sektorju s Kraljevino Maroko. Vlada RS ne nasprotuje predlogu.
Priporočilo slovenskega ribištva ne zadeva, saj slovenski morski gospodarski ribiči izvajajo
ribolov v severnem Jadranu.
RS podpira, da se sklep Sveta ter pogajalske smernice iz leta 2008 nadomestijo z novim
sklepom Sveta ter priloženimi pogajalskimi smernicami, ki upoštevajo sodbo Sodišča Evropske
unije z dne 27. februarja 2018 v zadevi C-266/16.
RS kot pogajalski cilj EU pozdravlja podporo prizadevanjem generalnega sekretarja Združenih
narodov pri iskanju rešitve, ki bi omogočila samoopredelitev ljudstva Zahodne Sahare v skladu
z načeli in nameni Ustanovne listine Združenih narodov. V okviru pogajalskih smernic podpira
tudi določilo, da se zagotovi, da se protokol uporablja skladno z določili Pridružitvenega
sporazuma glede spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Vir: MKGP
Vlada sprejela stališče do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter
služb za pomoč in reševanje težav
Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi
enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij, postopkov, pomoči ter storitev
reševanja problemov in o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 - 8838/17, ki bo pripomogel k
pospešitvi delovanja enotnega notranjega trga.
Vlada je sklenila, da preučitveni pridržek v tej fazi obravnave ni več potreben in ga za nadaljnjo
obravnavo predloga in podporo Republike Slovenije k postavljanju tega dela EU regulacije
umikamo. Opozarjamo pa, da je potrebna usklajenost predlagane uredbe z drugimi aktivnostmi
in akti EU na področju enotnega digitalnega trga in e-poslovanja javne uprave. Prav tako

opozarjamo na obseg predvidenih področij oz. storitev po predlogu uredbe, identifikacija le-teh
s strani Evropske komisije in posledic uredbe na obstoječe storitve oz. nadaljnji razvoj na
nacionalni ravni, na finančne mehanizme pomoči državam članicam pri implementaciji uredbe
in časovnico implementacije uredbe.
Vir: MJU
Vlada sprejela stališče RS do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Prenovitev)
Republika Slovenija je naklonjena sprejemu Predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Prenovitev). Dosedanji napredek
pri obravnavi in dosežena raven dopolnitev in sprememb iz dosedanjih razprav po posameznih
vsebinah v veliki meri zadovoljivo rešujejo vprašanja subsidiarnosti in sorazmernosti.
Dosežene so pozitivne rešitve za sektor elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji, zlasti
za investicije vanj in tudi za domače uporabnike in potrošnike, kar v okviru obravnave členov
zastopa Republika Slovenija.
Vlada je sklenila, da preučitveni pridržek v tej fazi obravnave ni več potreben in ga za nadaljnjo
obravnavo predloga in podporo Republike Slovenije k postavljanju tega dela EU regulacije
umikamo. V okviru nadaljnjih obravnav Predloga zakonika si bo Republika Slovenija še naprej
prizadevala za jasnejšo ureditev, ki bo ustrezna razvoju sodobne digitalne družbe.
Vir: MJU
Vlada sprejela stališče RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije
Republika Slovenija je naklonjena sprejemu predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Dosedanji napredek
pri obravnavi tega predloga in z njim povezanega predloga direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah (Prenovitev), ki pri posameznih
vsebinskih sklopih določa naloge neodvisnega oziroma pristojnega regulacijskega organa po
državah članicah (NRO) in vlogo organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, v
veliki meri zadovoljivo rešuje vprašanja subsidiarnosti in sorazmernosti. Na splošno so
dosežene pozitivne rešitve za sektor elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Naloge
NRO so pri posameznih vsebinskih sklopih ustrezneje usklajene. Prav tako je tudi skupno
urejanje zadev v okviru organa evropskih regulatorjev ustrezneje urejeno in temelji na
sodelovanju med NRO-ji. Vse navedeno je v okviru obravnave členov zastopala tudi Republika
Slovenija.
Vlada je tako sklenila, da preučitveni pridržek v tej fazi obravnave ni več potreben in ga za
nadaljnjo obravnavo predloga in podporo Republike Slovenije k postavljanju tega dela EU
regulacije umikamo. V okviru nadaljnjih obravnav predloga si bo Republika Slovenija še naprej
prizadevala za jasnejšo ureditev, ki bo ustrezna razvoju sodobne digitalne družbe.
Vir: MJU
Vlada sprejela stališče RS do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spoštovanju zasebnega življenja in varstvu osebnih podatkov na področju elektronskih
komunikacij
Vlada ocenjuje, da dosedanji napredek pri obravnavi Predloga uredbe o zasebnosti in
elektronskih komunikacijah in dosežene dopolnitve in modifikacije oziroma v predlog vključene
rešitve iz dosedanjih usklajevanj predloga po posameznih vsebinah v veliki meri zastopajo
raven zaščite in varovanja, ki jo pri obravnavi členov zasleduje Republika Slovenija.

Vlada je sklenila, da pridržki (parlamentarni, preučitveni in splošni vsebinski pridržek) k
Predlogu uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah iz tega razloga v tej fazi
obravnave predloga niso več potrebni in jih za zagotovitev nadaljnje obravnave in podpore
Republike Slovenije k postavljanju tega dela EU zakonodaje lahko umaknemo. V okviru
nadaljnjih obravnav Predloga uredbe o zasebnosti in elektronskih komunikacijah si bo
Republika Slovenija še naprej prizadevala za jasnost in usklajenost ureditve, ki bo ustrezna
razvoju sodobne digitalne družbe, da določila sprejete uredbe ne bi zniževala že dosežene
zaščite zasebnosti v Republiki Sloveniji. Še posebej pa bo zasledovala tudi cilje zagotavljanja
skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov in (predlaganim) Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-2). Republika Slovenija si bo na področju hrambe še naprej prizadevala za
dosledno upoštevanje dosedanje sodne presoje in izraženih stališč Sodišča Evropske unije in
Ustavnega Sodišča RS glede hrambe podatkov in povezanih vprašanj ter bo posebej
nasprotovala vsakršnim rešitvam, ki bi odstopale od že izraženih stališč v sodnih postopkih.
Prav tako si bo Republika Slovenija še naprej prizadevala za več fleksibilnosti držav članic pri
določitvi pristojnih organov za nadzor nad predlagano uredbo.
Vir: MJU
Razširitev delovnih področij UMAR
Vlada je danes sprejela Odlok o organizaciji in delovnem področju UMAR, s katerim razširja
delovna področja urada. Skladno s priporočilom sveta EU o vzpostavitvi nacionalnih odborov
za produktivnost je namreč sprejela odločitev, da bo naloge spremljanja, analiziranja in
poročanja o ugotovitvah s področja produktivnosti, kar so ključne naloge odbora za
produktivnost, v Sloveniji prevzel UMAR. Gre namreč za področje dela, s katerim se urad
ukvarja že vrsto let.
Vir: UMAR

Sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za pripravo sistemskih sprememb
zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za pripravo
sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč. Delovno
skupino bo vodil predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, člani pa bodo predstavniki
Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za
finance in Službe Vlade RS za zakonodajo. Naloga delovne skupine je do 1. aprila 2019
pripraviti sistemske spremembe zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč, ki
bodo omogočale hitro ukrepanje brez posebnih interventnih zakonov za posamezne škode.
Vir: SVZ

Vlada imenovala direktorja v svet direktorjev Evropske investicijske banke
Vlada je na današnji redni seji imenovala na funkcijo direktorja v svet direktorjev Evropske
investicijske banke Andreja Kavčiča.
Po Statutu EIB države članice direktorje in namestnike direktorjev predlagajo v imenovanje,
imenujejo pa jih guvernerji banke. Člani sveta direktorjev so neodvisni in odgovorni le EIB.
V letošnjem letu pričakujemo sprejem več pomembnih odločitev v EIB, ki so povezane z:
- izstopom Združenega kraljestva (ZK);
- namero po ustanovitvi posebne institucije v okviru Skupine EIB za posle banke v
okviru implementacije zunanjega mandata EU in
- projekti, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo.

Izstop ZK bo pomembno vplival na poslovni model banke v prihodnje, tako v smislu obsega
poslov kot tudi posojilnih prioritet ter s tem v zvezi tudi s potrebo po nadomestitvi kapitala ZK.
Pogajanja z ZK še potekajo, na svetu direktorjev pa že potekajo razprave o vplivu izstopa ZK
na poslovanje banke v prihodnje, še posebej glede možnih scenarijev nadomestitve kapitala
ZK. Za Slovenijo je še posebej pomembno, da od banke pričakuje sofinanciranje vitalno
pomembnih projektov, o katerih bi lahko banka odločala še letos. Upravni odbor EIB oblikuje
predlog vzpostavitve posebne banke za financiranje poslov zunaj EU, kjer bo potrebno
zagotoviti rešitev, ki ne bo zmanjševala dostopa držav članic do sredstev banke. V tem smislu
je potrebno zagotoviti, da zaradi izstopa ZK in ustanovitve posebne institucije v okviru banke
ne bo bistvenega zmanjšanja ovojnic za posojilne prioritete pomembne za Republiko
Slovenijo, kot sta kohezija in transport.
Svet direktorjev je nerezidenčni organ kar pomeni, da direktorji delo opravljajo izven sedeža
banke, se pa udeležujejo zasedanj sveta direktorjev, ki praviloma potekajo desetkrat letno v
Luxembourgu.
Vir: MF
Razrešitev nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo
EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo
Vlada je z mesta nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo
EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo razrešila mag. Andrejo Jerina.
Mag. Andrejo Jerina je bila na delovno mesto nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za
Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo
imenovana na 4. redni seji Vlade Republike Slovenije, dne 9. oktobra 2014. Na 176. seji, 12.
april 2018, pa jo je, zaradi opravljanja drugih delovnih obveznosti, razrešila.
Vir: MZZ
Mnenje Vlade Republike Slovenije k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja
Vlada je dala pozitivno mnenje k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja ''Viteški križ za
zasluge'' slovenski državljanki prof. dr. Petri Svoljšak ter ''Madžarski srebrni križ za zasluge''
slovenski državljanki ge. Maši Klavora in ga posredovali Uradu predsednika Republike
Slovenije.
Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
22. marca 2018 posredovalo noto z dne 8. marec 2018, v kateri je zaprosilo za soglasje
slovenskih oblasti k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja ''Viteški križ za zasluge''
slovenski državljanki prof. dr. Petri Svoljšak ter ''Madžarski srebrni križ za zasluge'' slovenski
državljanki ge. Maši Klavora.
Veleposlaništvo je v navedeni noti pojasnilo, da se želi predsednik republike Madžarske s
podelitvijo državnega odlikovanja prof. dr. Petri Svoljšak zahvaliti za njene zasluge pri razvoju
kulturnih in znanstvenih stikov med Madžarsko in Slovenijo ter organizacijo spominskih
slovesnosti ob stoletnici prve svetovne vojne. Maši Klavora se želi predsednik republike
Madžarske prav tako zahvaliti za njene zasluge pri organizaciji spominskih slovesnosti ob
stoletnici prve svetovne vojne.
Na podlagi navedenega je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije predlagalo, da
Vlada Republike Slovenije poda pozitivno predhodno mnenje predsedniku Republike Slovenije
za izdajo soglasja k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja, kar je tudi storila na svoji
176. seji, dne 12. aprila 2018.
Vir: MZZ

Vlada imenovala nova predstavnika slovenskega dela Stalne komisije za uresničevanje
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o urejanju vojnih
grobišč
Vlada je kot člana v slovenskem delu Stalne komisije za uresničevanje Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Češke republike o urejanju vojnih grobišč razrešila mag. Cveta
Uršiča in mag. Alenko Loboda.
Na novo pa je v stalno komisijo imenovala Suzano Tajnik, višjo svetovalko II Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot predsednico slovenskega dela komisije,
ter Gregorja Ivanušiča, višjega svetovalca II Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, kot člana.
Vir: MDDSZ
Vlada imenovala novo predstavnico slovenskega dela Stalne komisije za uresničevanje
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o urejanju
vojnih grobišč
Vlada je kot člana v slovenskem delu Stalne komisije za uresničevanje Sporazuma med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o urejanju vojnih grobišč razrešila mag.
Cveta Uršiča in kot novo članico imenovala Suzano Tajnik, višjo svetovalko Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot predsednico komisije slovenskega dela
komisije.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela sklep o razrešitvi in prenehanju delovanja posebne vladne pogajalske
skupine za razrešitev stavkovnih zahtev
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, da se posebna vladna pogajalska skupina za
razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja razreši in preneha
delovati.
Glede na to, da Vlada RS od 20. 3. 2018 opravlja tekoče posle, med katere pogajanja s
sindikati javnega sektorja ne spadajo, posebna vladna pogajalska skupina za razrešitev
stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, imenovana s sklepom vlade
16. 1. 2018 in s sklepom vlade 22. 2. 2018, preneha delovati, člani pa se razrešijo.
Vir: MJU

