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133. redna seja Vlade RS 
 
 
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o varnosti v 
železniškem prometu 
 
Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah Zakona o 
varnosti v železniškem prometu in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru 
Republike Slovenije po nujnem postopku. 
 
S predlagano spremembo Zakona o varnosti v železniškem prometu se podaljšuje najdaljše 
neprekinjeno trajanje vožnje vlaka v eni izmeni z največ 4 na 5 ur. Na ta način se bo dosegel 
boljši izkoristek delovnega časa, zmanjšali se bodo potrebni postanki in posledično zamude 
vlakov. 
 
Prav tako se bo s predlagano spremembo zakona uredilo racionalno koriščenje odmora  
izvršilnih železniških delavcev na posameznih delovnih mestih, ki se bo prilagodilo procesom 
dela. 
 
Vir: MzI 
 
 
Vladno stališče do ocene fiskalnega sveta glede sprememb proračunskega okvira 2017 - 
2019 
 
Vlada je sprejela stališče do ocene fiskalnega sveta glede vzdržnosti in skladnosti 
javnofinančne politike s fiskalnimi pravili odloka o proračunskem okviru za obdobje 2017 - 
2019. Vlada meni, da je predlog odloka skladen z zakonom o fiskalnem pravilu in državnemu 
zboru predlaga, da ga sprejme v predlagani obliki. Vlada dodaja, da bo glede na tveganja, ki 
obstajajo, gibanja v javnih financah tekoče spremljala in pravočasno predlagala ustrezne 
ukrepe. 
 
Vlada je sprejela stališče do ocene fiskalnega sveta glede vzdržnosti in skladnosti 
javnofinančne politike s fiskalnimi pravili na podlagi Odloka o spremembah Odloka o okviru za 
pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2017 do 2019 odloka o proračunskem 
okviru za obdobje 2017 - 2019.  
 
Vlada pojasnjuje, da je z vidika omenjene ocene upoštevan napotek fiskalnega sveta, saj se 
zaradi občutljivosti na saldo sektorja država (sprememba SURS ob EDP notifikaciji) 2-letno 
povprečje fiskalnih naporov za leti 2016 in 2017 izkaže za ustrezno, saj znaša 0,7% BDP. 
Nadaljnje upoštevanje še bolj restriktivne fiskalne politike v 2017 ocenjujemo za neutemeljeno 
in škodljivo gospodarstvu.  
 
Do odstopanj pri oceni ustreznega fiskalnega napora v primerjavi z ostalimi institucijami prihaja 
zaradi razmeroma velikih nihanj med napovedmi makroekonomskih gibanj, zaradi višje 
dosežene gospodarske rasti od predvidene ter tudi zaradi različnih ocen pozicije v ciklu.  
 

http://www.ukom.gov.si/
http://www.vlada.si/


Vlada vztraja na začrtani poti, da bo strukturni saldo sektorja država uravnotežen konec leta 
2020, ko dosežemo naš srednjeročni fiskalni cilj. V času konvergence zakon o fiskalnem 
pravilu s številko ne predpisuje hitrosti prilagajanja in niti formule za izračun zgornje meje 
izdatkov. Ciklična pozicija slovenskega gospodarstva pa po oceni vlade ni tako ugodna, kot 
ocenjujejo izračuni Evropske komisije, pregrevanja namreč ne potrjujejo niti izračuni domačih 
institucij, niti izračuni drugih mednarodnih inštitucij (IMF in OECD). Slovenija na srednji rok 
izpolnjuje zahteve, saj dosega zahtevan povprečni fiskalni napor (nad 0,25 % BDP) v letih 
2016-2019, v prehodnem obdobju izpolnjuje pravilo dolga. Saldo sektorja država se bo v 2017 
znižal na -0,8 % BDP, ciljni primanjkljaj sektorja država se tako za leto 2018 znižuje na 0,2 % 
BDP, v letih 2019 in 2020 pa bo Slovenija beležila že presežek v višini 0,2 oziroma 0,4 % BDP. 
Dolg države v letu 2016 znižal na 79,7 % BDP. Načrtuje se, da se bo v programskem obdobju 
do leta 2020 dolg znižal na raven 67,5 % BDP. Ob teh izhodiščih in predpostavkah je vlada RS 
sprejela ciljne salde in zgornje meje odhodkov, kot so predstavljeni v Odloku in Programu 
stabilnosti ter predstavljajo pot do srednjeročnega cilja do konca leta 2020.  
 
Predlog Okvira za leto 2017 predvideva 0,8 % BDP javnofinančni primanjkljaj, spreminjal se je 
zaradi nove napovedi (Vlada RS je obvezana vzeti napoved UMAR) in zaradi finančnega 
načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). ZZZS zaradi 
gibanj na trgu dela in višje gospodarske aktivnosti od predvidene tudi v letu 2017 beleži 
nadaljnjo rast prihodkov, z njimi pa je povezano tudi nenačrtovano naraščanje odhodkov, 
vezanih na nadomestila plač med začasno zadržanostjo z dela ter zdravila in medicinske 
pripomočke. Poleg tega bo ZZZS v letu 2017 pričel z izvajanjem posebnega vladnega projekta 
za skrajšanje čakalnih dob v zdravstvu ter za povečanje kakovosti zdravstvene obravnave, iz 
blagajne ZZZS pa bo ob sprejemu Zakona o zdravniški službi na državni proračun prenesen 
del izdatkov za financiranje pripravnikov, specializacije in terciarja I. Zaradi teh okoliščin se 
ocenjuje, da je v tem delu potrebna sprememba Okvirja za pripravo proračunov sektorja 
država 2017 - 2019 za leto 2017. Projekcije poslovanja ZZZS za obdobje 2017 - 2020 so 
pripravljene na način, da so odhodki zavoda uravnoteženi z razpoložljivimi prihodki, kar 
pomeni, da bo ciljni saldo zdravstvene blagajne v obdobju 2017 - 2020 izravnan. 
 
Upoštevanje vse navedeno vlada meni, da je predlog Odloka skladen z zakonom o fiskalnem 
pravilu in državnemu zboru predlaga, da ga sprejme v predlagani obliki. Glede na tveganja, ki 
obstajajo, bo vlada tekoče spremljala gibanja v javnih financah in pravočasno predlagala 
ustrezne ukrepe. 
 
Vir: MF 
 
 
Vlada potrdila Spremembe in dopolnitve Programa odprave posledic pozebe in snega v 
sadjarstvu in vinogradništvu in potrdila drugič spremenjeno končno oceno škode na 
kmetijskih pridelkih, večletnih nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi 
posledic pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016  
 
Vlada je potrdila drugič spremenjeno končno oceno škode na kmetijskih pridelkih, večletnih 
nasadih in armaturah določenih pridelovalcev zaradi posledic pozebe in snega v obdobju od 
25. do 30. aprila 2016 na prizadetih območjih Slovenije, ki znaša 44.280.700,88 EUR. Od 
skupnega zneska končne ocene škode znaša škoda na armaturah 469.201,15 EUR in ocena 
škode na kmetijskih pridelkih ter večletnih nasadih 43.811.499,73 EUR.  
 
Vlada RS je za odpravo posledic pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 na 
prizadetih območjih Slovenije sprejela Spremembe in dopolnitve Programa odprave posledic 
pozebe in snega v sadjarstvu in vinogradništvu. 
 
Vir: MKGP 
 
 
 
 
 



Vlada je sprejela mnenje o predlogu Varuha človekovih pravic za začasno zadržanje 
10.b člena Zakona o tujcih 
 
Vlada je sprejela mnenje o predlogu Varuha človekovih pravic za začasno zadržanje 10.b 
člena Zakona o tujcih in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije ter Ustavnemu 
sodišču Republike Slovenije. 
 
Vlada pojasnjuje, da gre v primeru predloga za zadržanje izvršitve 10.b člena Zakona o tujcih 
(ZTuj-2), ki izhaja iz zahteve za oceno ustavnosti Varuha, za pavšalne navedbe, ki niso 
nadalje argumentirane. Varuh zgolj navaja, da bi zaradi izvrševanja omenjene določbe lahko 
nastale težko popravljive škodljive posledice (predvsem vidik 18. člena Ustave), česar pa v 
nadaljevanju ne obrazloži. 
 
Vlada poudarja, da ukrep, ki ga določba tega člena predvideva, po njenem mnenju v nobenem 
primeru ne krati z ustavo zagotovljenih pravic. Prav tako rešitev iz izpodbijanega člena glede 
na evropski azilni sistem ne pomeni kršitve človekovih pravic oziroma načela prepovedi 
mučenja. Člen namreč določa, da ne glede na določbe zakona, ki ureja mednarodno zaščito, 
policija namero vložitve prošnje za mednarodno zaščito zavrže kot nedopustno le v primeru, če 
v sosednji državi članici EU, iz katere je tujec vstopil, ni sistemskih pomanjkljivosti v zvezi z 
azilnim postopkom in pogoji za sprejem prosilcev, ki bi lahko povzročili nevarnost mučenja, 
nečloveškega ali poniževalnega ravnanja, in tujca napoti v to državo, torej izključno na ozemlje 
varne države članice EU. Ne evropska ne nacionalna zakonodaja s področja mednarodne 
zaščite migrantom pa ne dajeta pravice izbirati države, v kateri bodo zaprosili za mednarodno 
zaščito. 
 
Vlada ocenjuje, da je predlog Varuha za zadržanje izvršitve 10.b člena ZTuj-2 neutemeljen in 
nepotreben, saj se ukrep iz tega člena aktivira šele na podlagi predhodno določenih 
postopkov, katerih končna posledica je odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o 
uporabi določbe 10. b člena. Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da bi v primeru 
spremenjenih razmer na področju migracij Ustavno sodišče Republike Slovenije imelo na voljo 
dovolj časa, da med samim postopkom presoje ustavnosti zadrži izvajanje določbe 
predmetnega člena. Obenem še poudarja, da bi zadržanje izvajanja določbe 10. b člena v 
primeru, da bi prišlo do spremenjenih razmer na področju migracij, ki bi narekovale sprejetje 
predvidenega ukrepa, lahko pripeljalo do težko popravljivih škodljivih posledic za državljane 
Republike Slovenije. 
 
Vir: MNZ 
 
 
Vlada sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta o ponovnem odločanju Državnega 
zbora o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
povezave Divača – Koper 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o zahtevi Državnega sveta Republike 
Slovenije, da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške povezave Divača – Koper. 
 
Državni svet v obrazložitvi zahteve za ponovno odločanje navaja, da predlog zakona ne 
zagotavlja stabilne finančne konstrukcije, da način sodelovanja drugih držav ni določen, da se 
nesprejemljivo dodatno obremenjujejo določeni gospodarski subjekti (pribitek k cestnini, taksa 
na pretovor), ter da zakon ne omejuje korupcijskih tveganj. 
 
Vlada nasprotuje navedbam v obrazložitvi zahteve in dodatno utemeljuje primernost rešitev ter 
predlaga, da se zakon v ponovnem odločanju sprejme. 
 
Vlada odgovarja, da Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške 
povezave Divača – Koper ureja najpomembnejša vprašanja v zvezi s financiranjem in izvedbo 
investicije drugega tira. Na podlagi zakona bo sprejet koncesijski akt, nato pa bo na način, ki 
ga določa zakon, podeljena koncesija družbi 2TDK.  
 



Zakon določa tudi naloge družbe 2TDK d.d., ki bo najprej izvedla pripravljalna dela. Družba 
deluje v svojem imenu in za svoj račun. V nadaljevanju bo izvajala naloge izgradnje in 
gospodarjenja z drugim tirom kot koncesionar. Družba 2TDK je v 100-odstotni lasti RS, v 
družbo lahko kot družbenik vstopijo le druge države članice EU v skladu z določili 
mednarodnega sporazuma, ki ga bo ratificiral Državni zbor.  
 
Način financiranja izgradnje in upravljanja drugega tira je zasnovan tako, da  v okviru 
možnosti, ki jih ponuja javno-javno partnerstvo, kar v najmanjši možni meri obremenjuje javne 
finance.  
 
Vir: MzI 
 
 
Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega 
programa v vinskem sektorju  
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega 
programa v vinskem sektorju. 
 
V Uredbi, ki je usklajena z novima EU Uredbama 1149/2016 in 1150/2016, je dopolnjen ukrep 
podpore za prestrukturiranje vinogradov. Večina sprememb je tehnične narave, vsebinsko se 
spreminja le rok za vložitev vloge za podporo, ki se prestavlja iz 15. decembra na 15. junij pred 
izvajanje prestrukturiranja. Premik roka je nujen zaradi nove obveze 100 % pregleda na kraju 
samem pred izvedenim prestrukturiranjem, ki vključuje tudi preveritev obstoja in meritev 
obstoječega vinograda pred krčitvijo. Prestavitev roka za vložitev vlog na 15. junij omogoča 
AKTRP izvedbo obveznih pregledov do 1. septembra, s čimer se vinogradnikom omogoči 
izkrčitev vinograda takoj po trgatvi, kot se izvaja v praksi. 
 
Usklajujejo se tudi določbe v zvezi s predplačili, saj EU zakonodaja po novem dovoljuje 
predplačila le v višini 80 % podpore (prej do 100 %). 
 
Vir: MKGP 
 
 
Vlada izdala Uredbo o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o shemah neposrednih plačil. 
 
Z uredbo je spremenjena podlaga za izvajanje neposrednih plačil za leto 2017 in naslednja 
leta na podlagi pripomb Evropske komisije, prejetih v letu 2017 glede dosedanjega izvajanja 
podpore za beljakovinske rastline in površin z ekološkim pomenom. Ukinja se podpora za 
beljakovinske rastline, saj je Slovenija glede na število hektarjev, za katere je bila za leto 2015 
in za leto 2016 odobrena podpora za beljakovinske rastline, presegla nacionalno referenčno 
količino za beljakovinske rastline. Posledično se spremeni tudi razrez finančnih sredstev za 
neposredna plačila.   
 
Po uredbi se skrajša obvezno obdobje setve naknadnih posevkov za površine z ekološkim 
pomenom v okviru zelene komponente (od 1. junija do 15. avgusta namesto dosedanjega 
obdobja od 1. junija do 1. septembra), s čimer se bo podaljšalo minimalno obdobje pokritosti 
tal po glavnem posevku, s tem pa se bo izboljšal okoljski učinek sheme. 
 
Vir: MKGP 
 
 
Vlada sprejela Spremembi Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije 
 
Dne 1. januarja 2017 se je Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
pripojil k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije. 
Sklad se od pripojitve dalje imenuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 



Republike Slovenije, z dnem vpisa pripojitve v sodni register pa je postal pravni naslednik 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. S pripojitvijo je prenehal 
mandat nadzornemu svetu bivšega Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in 
štipendije, ki so ga sestavljali: dva predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, en predstavnik Ministrstva za finance, en predstavnik Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport,  en predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, en predstavnik Študentske organizacije Slovenije in  en član, imenovan na 
predlog Ekonomsko socialnega sveta (predstavniki delodajalcev in delojemalcev so se 
mandatno menjavali).  
 
Zaradi zagotavljanja vsebinske kontinuitete in socialnega partnerstva ministrstvo predlaga, da 
bi bila sestava nadzornega sveta novega združenega sklada po izteku mandata trenutnim 
članom, naslednja: dva predstavnika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, en predstavnik Ministrstva za finance, en predstavnik Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, en predstavnik Študentske organizacije Slovenije, en 
predstavnik delojemalcev in en predstavnik delodajalcev (oba na predlog Ekonomsko 
socialnega sveta). 
 
Vir: MDDSZ 
 
 
Vlada sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi ZOUTPI 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela mnenje o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o 
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki ga je Državnemu zboru 
predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Saša Tabaković) in ga posredovala 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Predlog zakona o dopolnitvi ZOUTPI dopolnjuje ZOUTPI na način, ki omogoča izjemo, in sicer 
kajenje zeliščnih izdelkov za kajenje na odru v času trajanja predstave, v zaprtih javnih 
prostorih, ki so namenjeni dejavnostim na področju kulture, če je kajenje del predstave s 
področja scenskih umetnosti. 
 
Glavni cilj predloga zakona je po navedbah predlagatelja omogočanje uresničevanja ustavno 
varovane pravice do svobodnega umetniškega ustvarjanja. Vlada Republike Slovenije se s 
predlagateljevo oceno o manjši škodljivosti zeliščnih cigaret, ki ne vsebujejo tobaka, ne strinja, 
saj so zeliščni izdelki za kajenje prav tako škodljivi kot tobačni in zato obravnavani tudi v 
Direktivi 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju 
zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in 
povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES, tako kot tobačni izdelki.  
 
Prepoved uporabe tobačnih in povezanih izdelkov v vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih je 
uvedena z namenom zaščite zaposlenih iz vseh poklicnih skupin in ostalih oseb pred 
izpostavljenostjo škodljivim vplivom teh izdelkov v zaprtih javnih in delovnih prostorih.  
 
Predlagatelj kot glavni cilj predloga zakona navaja ustavno varovano pravico do svobodnega 
umetniškega ustvarjanja. Vlada Republike Slovenije ob tem opozarja, da je poleg pravice do 
svobodnega umetniškega ustvarjanja z Ustavo Republike Slovenije varovana tudi pravica do 
zdravega življenjskega okolja in zagotovljeno enako varstvo temeljnih pravic in svoboščin ter 
enakost pred zakonom. 
 
Vir: MZ 
 
 
Opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne odločbe v 
zadevi C-33/17: Čepelnik 
 
Vlada je sprejela opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku za sprejem predhodne 
odločbe v zadevi C-33/17: Čepelnik, ki na podlagi predloga Okrajnega sodišča Pliberk-Avstrija, 
posredovanega Republiki Sloveniji dne 1. 3. 2017, teče pred Sodiščem Evropske unije. 



 
Okrajno sodišče Pliberk-Avstrija je Sodišču EU postavilo štiri vprašanja in Republika Slovenija 
predlaga, da se na postavljena vprašanja odgovori: »56. člen PDEU državi članici prepoveduje 
odreditev ustavitve plačil in plačilo varščine v višini neplačanega pogodbenega zneska 
domačemu naročniku kot zavarovanje za plačilo potencialne denarne kazni, utemeljeno zgolj 
na dejstvu, da ima izvajalec sedež v drugi državi članici. In da je potrebno 56. člen PDEU 
razlagati tako, da prepoveduje odreditev plačila varščine kot zavarovanje za plačilo 
potencialne denarne kazni v višini neplačanega pogodbenega zneska domačemu naročniku, ki 
ima za posledico, da domači naročnik izgubi nasprotne civilnopravne pravice, upravičenja, 
ugovore in zahtevke zoper tujega izvajalca storitev.« 
 
Vir: MGRT 
 
 
Vlada z družbo SŽ–Infrastruktura sklene Aneks št. 3 k Pogodbi o opravljanju storitev 
upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje 2016-2020 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela sklep, da z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o. sklene 
Aneks št. 3 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za 
obdobje 2016-2020. 
 
Za podpis aneksa je pooblastila Damirja Topolka, direktorja  Direkcije Republike Slovenije za 
infrastrukturo.  
 
Proračunska sredstva za financiranje storitev upravljavca javne železniške infrastrukture v 
skupni višini 109.719.623,18 evrov so načrtovana v proračunu RS za leto 2017 v višini 
93.626.961,62 evrov in v proračunu RS za leto 2018 v višini 16.092.661,56 evrov. Poleg 
navedenega financiranja je v letu 2017 predvidena še uporabnina na javni železniški 
infrastrukturi v višini 619.031,23 evrov in v letu 2018 v višini 2.843.861,19 evrov. 
 
Vir: MzI 
 
 
Vlada sprejela poročilo o prodaji premoženja države v letu 2016 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela Poročilo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s 
premoženjem države v letu 2016. 
 
Republika Slovenija je v letu 2016 prodala terjatev, ki jo je imela do družbe Steklarstvo 
Spectrum in sicer družbi Nepremičnine Klemenčič za 17.100,00 EUR. 
 
Terjatev Republike Slovenije do družbe Steklarstvo Spectrum je izhajala iz naslova neplačanih 
davkov in socialnih prispevkov Finančne uprave Republike Slovenije in je na dan 1. 7. 2016 
znašala 28.573,32 EUR. 
 
Postopki izterjatve FURS do družbe Steklarstvo Spectrum so bili neuspešni, ker družba ni 
imela omembe vrednega premoženja. Iz javno dostopne dokumentacije je bilo razvidno, da 
ima družba zaprte vse transakcijske račune v Republiki Sloveniji, in da je bila podana 
domneva insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju. Po podatkih FURS mednarodne izvršbe ni bilo, saj 
družba v tujini ni imela odprtega računa. S prodajo terjatve je Republika Slovenija prejela 
takojšen priliv likvidnostnih sredstev, medtem ko bi se možnost neuspešne izterjave s tekom 
časa še povečevala. Morebiten stečaj družbe, bi bil za Republiko Slovenijo neugoden, saj v 
tem primeru skoraj zagotovo ne bi prejela nobenega poplačila. 
 
S prejeto kupnino v višini 17.100,00 EUR so se v celoti poplačale terjatve Republike Slovenije 
iz naslova neplačanih socialnih prispevkov in delno terjatve Republike Slovenije iz naslova 
neplačanih davkov. 
  
Vir: MF 



 
 
Vlada je sprejela mnenje za oceno ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. 
člena Zakona o mednarodni zaščiti 
 
Vlada je sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno 
ustavnosti druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti, ki ga 
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije in Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.  
 
Upravno sodišče RS je v upravnem sporu zaradi statusa begunca v zvezi s tožbo zoper 
odločbo MNZ sklenilo, da postopek prekine in zahteva oceno ustavnosti določil druge in tretje 
alineje prvega odstavka 49. člena Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1). Vlada ocenjuje, da 
nista v neskladju z Ustavo Republike Slovenije. 
 
Z vloženo tožbo tožniki nasprotujejo, da jim je bil priznan status subsidiarne zaščite in menijo, 
da so upravičeni do statusa begunca. ZMZ-1 ne razlikuje med osebami, ki jim je priznan status 
begunca, in osebami, ki jim je priznan status subsidiarne zaščite. Tem osebam pripadajo iste 
pravice brez razlikovanja. Ne gre torej za dve pravici (pravico do statusa begunca in pravico do 
subsidiarne zaščite), temveč sta to le dve obliki ene pravice, to je pravica do mednarodne 
zaščite. Postopek mednarodne zaščite je enoten postopek, kar pomeni, da se vloži samo ena 
prošnja, o kateri se odloči v celoti (se ji ugodi oziroma se zavrne), ni pa ji mogoče ugoditi ali jo 
zavrniti samo deloma. 
 
Glede socialnega varstva ZMZ-1 določa, da so osebe, ki jim je priznana mednarodna zaščita 
(torej tako begunci kot osebe s subsidiarno zaščito), pri uveljavljanju pravic iz socialnega 
varstva izenačene z državljani Republike Slovenije. Namen zaščite je, da traja, dokler je 
potrebna, in to tako v primeru statusa begunca kot statusa subsidiarne zaščite. Zgolj zato ker 
se status begunca odvzame v posebnem postopku, ni mogoče reči, da je status subsidiarne 
zaščite manj ugoden, ker poteče s potekom časa, za katerega je priznan. Sodišče ni 
upoštevalo določbe ZMZ-1, ki opredeljuje postopek podaljšanja subsidiarne zaščite.  
 
Učinki statusa subsidiarne zaščite nastopijo že z vročitvijo upravne odločbe, vendar pa niso 
dokončni in lahko prenehajo do pravnomočnosti odločbe. Do pravnomočno zaključenega 
postopka odločanja o mednarodni zaščiti se nobena pravica ne more šteti za neizpodbitno 
pridobljeno. Določba Postopkovne direktive o učinkovitem pravnem sredstvu določa, da ima 
oseba s priznano subsidiarno zaščito pravico vložiti pravno sredstvo zoper zavrnitev prošnje 
za status begunca. Nanaša se torej izključno na pravno sredstvo zoper odločitev pristojnega 
organa, ne pa na oblikovanje izreka njegove odločbe niti na standarde bivanja prosilcev z 
nepravnomočno priznano mednarodno zaščito (v smislu pravic in koristi, ki jih je tožnik pridobil 
z vročitvijo odpravljene odločbe) v primerih, ko je postopek ponovljen zaradi ugotavljanja 
statusa begunca. Takšno stališče je sprejelo tudi Vrhovno sodišče RS v sodbi I Up 283/2016 z 
dne 3. 11. 2016. Vlada RS nasprotno kot sodišče meni, da je v zvezi s pravnim interesom 
strank v tovrstnih upravnih sporih sodna praksa zelo zanesljiva, enotna in ustaljena. 
 
Določbi druge in tretje alineje prvega odstavka 49. člena ZMZ-1 po mnenju Vlade Republike 
Slovenije nista v nasprotju z določbo 22. člena Ustave (pravica do enakega varstva pravic), 25. 
člena Ustave (učinkovitega pravnega sredstva) in 23. člena Ustave (učinkovitega sodnega 
varstva), saj omogočata v skladu z določbo prvega odstavka 70. člena ZMZ-1 možnost vložitve 
tožbe, torej učinkovitega pravnega sredstva in s tem učinkovitega sodnega varstva zoper vse 
odločbe pristojnega organa, tako odločbe, s katerimi je osebi priznana mednarodna zaščita, 
kot tudi tiste, s katerimi mednarodna zaščita osebi ni priznana. 
 
Vir: MNZ 
 
 
Sklep o soglasju k pobudi Občine Moravče 
 
Vlada je Občini Moravče izdala soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena 
v območju Državnega lokacijskega načrta (DLN) za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo - Trbovlje, 
na zemljiščih oziroma delih zemljišč, vse k.o. Velika vas (1954). Občina je v fazi priprave 



občinskega prostorskega akta za rekonstrukcijo dela lokalne ceste Sp. Prekar-Zalog-Velika 
vas, ureditve katerega posegajo tudi v območje veljavne Uredbe o DLN za daljnovod 2 x 110 
kV Beričevo – Trbovlje. V skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor (ZUPUDPP) je Vlada RS ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja 
k pobudi Občine Moravče za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena na delu 
območja DLN. 
 
Vir: MOP 
 
 
Uredba o Naravnem rezervatu Ormoške lagune 
 
Vlada je sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune, ki določa območje 
naravnega rezervata, varstvene režime in usmeritve ter pravila ravnanj v naravnem rezervatu, 
način upravljanja naravnega rezervata, upravljavske naloge ter način njihovega financiranja in 
izvajanja nadzora.   
 
Območje Ormoških lagun na poplavni ravnici reke Drave pri Ormožu se zavaruje kot Naravni 
rezervat Ormoške lagune. Varstveni cilj naravnega rezervata je ohranitev sladkovodnih 
habitatnih tipov  v lagunah in gozdnih, grmiščnih,  močvirnih  in drugih, z bližino reke Drave 
pogojenih  habitatnih tipov v neposredni okolici lagun, habitatov domorodnih prosto živečih 
rastlinskih in živalskih vrst,  vključno z ustreznimi ekološkimi razmerami za množična selitvena 
počivališča pobrežnikov in drugih vrst ptic. Varstveni cilj naravnega rezervata je prispevati  k 
raznolikosti  in naravni uravnovešenosti ekosistema reke Drave in poplavne ravnice ob njej.   
Namen naravnega rezervata nadaljnje izboljševanje stanja habitatnih tipov ter habitatov 
rastlinskih in živalskih vrst dosegati varstveni cilj in s tem izpolnjevati obveznosti, ki jih je 
Slovenija  sprejela v okviru evropskih in mednarodnih dogovorov glede ohranjanja  mokrišč, 
vodnih ptic ter drugih ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. Namen naravnega rezervata je tudi  
omogočiti obiskovanje in ogledovanje naravnega rezervata in življenja v njem ter povečevanje 
ozaveščenosti o pomenu varstva narave.  
 
Območje Ormoških lagun je  del ekološko pomembnega območja Drava - spodnja,  del 
posebnega varstvenega območja, in sicer območja Natura 2000Po prenehanju delovanja 
Tovarne sladkorja Ormož so se v okviru evropskega projekta Life+  izvedle sanacije lagun, s 
čimer so se ponovno vzpostavile ustrezne ekološke razmere za rastlinske in živalske vrste, 
urejena je bila infrastruktura za obiskovanje naravnega rezervata. Za vzdrževanje ustreznega 
vodnega režima, preprečevanje zaraščanja in usmerjanja obiskovalcev je potrebno 
upravljanje, ki med drugimi nalogami  vključuje stalno dovajanje vode iz Ormoškega jezera 
oziroma reke Drave. 
 
Vir: MOP 
 
 
Presoja ustavnosti in zakonitosti Obvezne razlage Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih v Občini Medvode  
 
Vlada je na Ustavno sodišče RS vložila zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti Obvezne 
razlage Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče ter zahtevo, da jo 
Ustavno sodišče odpravi, do končne odločitve pa zadrži njeno izvajanje Obvezna razlaga 
nezakonito uvaja dodatne zahteve glede prostorskih izvedbenih pogojev in s tem preprečuje 
izdajo gradbenega dovoljenja za večji investicijski vložek, ki bi po osnovnem odloku o 
prostorskih ureditvenih pogojih izdano, s tem pa investitorju nastaja večja premoženjska škoda.  
 
Občina Medvode je s sprejetjem Obvezne razlage z določilom, da morajo biti objekti za 
proizvodnjo bioplina tehnološko vezani na objekte kmetije – hleva, prekoračila institut obvezne 
razlage akta, dodala je namreč nov prostorski ureditveni pogoj. S to obvezno razlago se je 
izvedbeni prostorski akt spremenil oziroma dopolnil mimo postopka, kot ga za spreminjanje in 
dopolnjevanje prostorskih aktov določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja. Z 
Obvezno razlago so bili brez predpisanega postopka, brez vključitve javnosti in nosilcev 



urejanja prostora, spremenjeni prostorski izvedbeni pogoji, ki pa se lahko spremenijo le po 
predpisanem postopku. 
 
Vir: MOP 
 
 
Odgovor v zvezi z izvajanjem finančnega nadzora nad delom upravnikov objektov in nad 
upravljanjem s sredstvi rezervnih skladov 
 
Vlada je odgovorila  na Odziv Združenja ZELS, Društva etažnih lastnikov Velenje, Kurilnega 
odbora Deteljica, Združenja dejavnih etažnih lastnikov in Nadzornega odbora skupne 
kotlovnice S-31, Maribor na odgovor vlade na poslansko vprašanje Ljuba Žnidarja v zvezi z 
izvajanjem finančnega nadzora nad delom upravnikov objektov in nad upravljanjem s sredstvi 
rezervnih skladov.          
                                                                                         
Vlada v celoti vztraja pri odgovoru, ki ga je posredovala na poslansko vprašanje v zvezi z 
izvajanjem nadzora nad delom upravnikov. Izbira upravnika je res dolžnost etažnih lastnikov v 
stavbah, kjer je več kot osem posameznih delov in več kot dva etažna lastnika, ki jim jo nalaga 
Stvarnopravni zakonik. Vendar pa imajo etažni lastniki pravico, da sami izberejo svojega 
upravnika, s katerim sklenejo pogodbo o opravljanju upravniških storitev, v primeru 
nezadovoljstva z njegovim delom pa kadarkoli odpovedo pogodbo. V pogodbi z upravnikom 
pogodbeniki sami določijo pooblastila in obveznosti upravnika, višino plačila upravniku in čas, 
za katerega se sklene pogodba.  
 
Če etažni lastniki upravnikom, ki se ponujajo na trgu, iz kakršnega koli razloga ne zaupajo, 
imajo možnost in pravico, da  se organizirajo kot skupnost lastnikov. V takšnem primeru se 
upravljajo sami, kot pravna oseba in lahko odprejo račun na svoje ime ter se s tem izognejo 
vsem tveganjem, povezanimi z »zunanjim« upravnikom.   
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je večino organiziranih etažnih lastnikov že nekajkrat 
sprejelo na sestankih, kjer so lahko neposredno predstavili svoja stališča. Tudi Združenju 
ZELS je MOP na večino zahtev in očitkov, opisanih v odzivu na odgovor vlade na poslansko 
vprašanje, že večkrat pisno odgovorilo. Organizirani etažni lastniki so bili povabljeni tudi na 
predstavitev izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje, ki jih je pripravil Inštitut za 
primerjalno pravo.  
 
MOP je pristopil k izdelavi poglobljene in celovite analize izvajanja Stanovanjskega zakona, na 
osnovi katere so že pripravljena tudi izhodišča za novo stanovanjsko zakonodajo, ki jo 
predvideva tudi že sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. 
Končno poročilo osnutka izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje po posameznih 
področjih je objavljeno na spletnih straneh MOP z namenom, da bo zainteresirana javnost 
seznanjena z izhodišči in bo lahko posredovala  morebitne pripombe in predloge. Etažni 
lastniki bodo lahko aktivno sodelovali pri pripravi nove stanovanjske zakonodaje, ko bo 
osnutek novega zakona v javni razpravi. Pri pripravi nove zakonodaje bo posebej skrbno 
proučena  možnost  povečanja nadzora inšpekcijskih služb nad delom upravnikov in 
posledično povečanje pristojnosti ter okrepitev stanovanjske inšpekcije.  
 
Vir: MOP 
 
 
Vlada sprejela poročilo o udeležbi PV RS dr. Cerarja na izrednem zasedanju Evropskega 
sveta na temo pogajalskih smernic za Brexit 
 
Vlada je sprejela Poročilo o udeležbi predsednika Vlade RS dr. Miroslava Cerarja na izrednem 
zasedanju Evropskega sveta v formatu EU27 (50. člen) na temo pogajalskih smernic za Brexit 
29. aprila 2017 v Bruslju. 
 
Na izrednem zasedanju Evropskega sveta v formatu EU27 so bile sprejete pogajalske 
smernice kot odziv na uradno obvestilo Združenega kraljestva o nameri za izstop v skladu s 
50. členom Pogodbe o Evropski uniji. Splošni cilj EU v pogajanjih o izstopu bo ohranitev njenih 

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/stanovanja/izhodisca_za_prenovo_zakonodaje_2017.pdf


interesov ter interesov njenih državljanov, podjetij in držav članic EU27. Slovenija ocenjuje, da 
so sprejete pogajalske smernice Evropskega sveta ustrezne in dobra osnova za pogajanja z 
Združenim kraljestvom o izstopu iz Evropske unije.  
 
Vir: MZZ 
 
 
Vlada določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o strateškem 
partnerstvu med EU in njenimi državami članicami ter Kanado 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Sporazuma o strateškem partnerstvu 
med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi strani, 
podpisanega 30. oktobra 2016 v Bruslju.  
 
Glavna cilja Sporazuma sta: okrepiti politične vezi ter sodelovanje med EU in Kanado pri 
zunanjepolitičnih in varnostnih vprašanjih s preoblikovanjem njunega odnosa v strateško 
partnerstvo in; poglobiti sodelovanje na številnih področjih politik, ki presegajo zgolj trgovino in 
gospodarstvo. 
 
Sporazum bo pomembno prispeval k izboljšanju partnerstva, ki temelji na skupnih vrednotah 
EU in Kanade, kot so spoštovanje demokratičnih načel, človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, pravne države ter mednarodnega miru in varnosti.  
 
Sodelovanje med EU in Kanado se je v preteklih desetletjih intenzivno razvijalo in danes 
zajema širok razpon sektorjev, med drugim okolje, pravosodje in varnost, migracije in 
vključevanje, ribištvo, izobraževanje, kulturo, človekove pravice, razvoj kanadskega severa in 
vprašanje avtohtonih ljudstev, izmenjave mladih in varnost prometa. 
 
EU in Kanada sta Sporazum parafirali 8. septembra 2014, podpisali pa sta ga 30. oktobra 
2016 v Bruslju. 
 
Vir: MZZ 
 
 
Soglasje Slovenskemu institutu za kakovost in meroslovje k ustanovitvi družbe v 
Združenih državah Amerike 
 
Vlada soglaša, da zavod Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Ljubljana (Zavod SIQ), 
ustanovi družbo v Združenih državah Amerike.  
 
Vodstvo SIQ je na Vlado Republike Slovenije, kot enega izmed soustanoviteljev SIQ, naslovilo 
prošnjo za soglasje za ustanovitev hčerinske družbe v ZDA v okviru predpostavk, ki jih določa 
poslovni načrt (Business Development Plan z dne 31. 1. 2017). S tem naj bi se omogočilo SIQ 
izdajanje poročil o preskusu igralnih naprav in z njimi povezanih tehnologij z veljavnostjo tudi 
na trgih ZDA in Kanade. 
 
Z vse večjo prisotnostjo slovenskih in drugih evropskih proizvajalcev igralniških tehnologij na 
severnoameriškem trgu, se je nujnost prisotnosti SIQ na teh trgih s strani njihovih strank še 
povečala. Za razliko od drugih dejavnosti SIQ, ki temeljijo na mednarodnih standardih in 
harmoniziranem pristopu ocenjevanja skladnosti proizvodov, je igralniški trg izrazito razčlenjen. 
V ZDA in Kanadi je preko 300 različnih jurisdikcij (regulatornih organov), pri katerih je potrebno 
pridobiti pooblastilo oz. registracijo. Vse to pa je za SIQ skoraj neizvedljivo brez osnovanja 
pravne osebe v ZDA. 
 
Vir: MGRT 
 
 
 
 



Vlada sprejela stališče do predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih 
pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije, in spremembi Uredbe (ES) št. 2012/2002, uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 
1301/2013, (EU) št. 1303/2013, EU št. 1304/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, 
(EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1308/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 
223/2014, (EU) št. 283/2014, (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter Sklepa št. 
541/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta.  
 
Republika Slovenija se je seznanila s Predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in spremembah več uredb. 
Slovenija pozdravlja napor Komisije, da bi bilo izvrševanje proračuna EU ob ustreznih 
mehanizmih (in čim nižjih stroških) nadzora bolj enostavno, prožno in hitro, posebno ob 
nepričakovanih potrebah (npr. ob krizah). Glede na odziv organov, vključenih v Delovno 
skupino 14 – Proračun, Slovenija s predlogi ni imela posebnih težav, zato sprejemu predloga 
Finančne uredbe ne bo nasprotovala. Bo pa spremljala razpravo do sprejema končnega 
kompromisnega predloga Finančne uredbe in se ustrezno glede na njen interes odzivala na 
morebitne nove kompromisne predloge do posameznih členov, ki bi bili zanjo manj sprejemljivi 
od dosedanjih predlogov. 
 
Najpomembnejše spremembe so:  

 poenostavitve za prejemnike sredstev EU (zlasti evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov),  

 spremembe v sistemih kontrol (prehod z več ravni kontrol na vzajemno zanašanje na   
revizije, ocene ali dovoljenja ter uskladitev zahtev glede poročanja), 

 dovoljena uporaba samo enega sklopa pravil za hibridne ukrepe ter večja 
interoperabilnost različnih instrumentov in načinov izvrševanja, 

 prožnejše izvrševanje proračuna, 

 osredotočenje na rezultate in racionalizacija poročanja,  

 enostavnejša in vitkejša uprava EU, 

 bolj učinkovita raba finančnih instrumentov, kombinacije ukrepov ali instrumentov in 
bolj učinkovito izvrševanje proračuna, usmerjenost k rezultatom ter pospešitev 
poročanja, poenostavitve pri administraciji in vključevanje državljanov.  

 
Vir: MF 
 
 
Stališče Vlade RS do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu EU v 
Mednarodnem svetu za žito v zvezi s podaljšanjem Konvencije o trgovanju z žitom iz 
leta 1995 
 
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske 
unije v Mednarodnem svetu za žito v zvezi s podaljšanjem Konvencije o trgovanju z žitom iz 
leta 1995. Vlada RS podpira predlog sklepa.  
 
S tem predlogom Svet pooblasti Komisijo, da v Mednarodnem svetu za žito v imenu Unije 
glasuje za podaljšanje Konvencije do 30. junija 2019. Formalna odločitev o podaljšanju 
Konvencije je predvidena za 45. zasedanje Mednarodnega sveta za žito, ki bo potekalo 5. 
junija 2017.  
 
Cilji konvencije so nadaljnje mednarodno sodelovanje pri vseh vidikih trgovine z žiti, zlasti če te 
vplivajo na razmere na področju prehrane z žiti, pospeševati širjenje mednarodne trgovine z 
žiti in zagotoviti čim bolj tekoči potek trgovine, vključno z odpravo trgovinskih ovir in nepoštenih 
in diskriminacijskih praks v interesu vseh članic, zlasti držav članic v razvoju. Nadalje so med 
cilji tudi prispevati v največji možni meri k stabilnosti mednarodnih trgov z žiti v interesu vseh 
članic, za izboljšanje varnosti preskrbe s hrano v svetu ter prispevati k razvoju držav, katerih 
gospodarstva so močno odvisna od komercialne prodaje žit in zagotoviti forum za izmenjavo 
informacij in razpravo članom pomisleke o trgovanju z žitom. 



EU je članica Mednarodnega sveta za žito. 
 
Vir: MKGP 
 
 
Stališče Vlade RS do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za 
koledarsko leto 2017 
 
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi (EU) št. 1306/2013, za 
koledarsko leto 2017. Vlada RS podpira predlog uredbe. 
 
Za podporo kmetijskemu sektorju v primeru večjih kriz, ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali 
distribucijo, se vzpostavi rezerva za krize, in sicer tako, da se na začetku vsakega leta uporabi 
znižanje neposrednih plačil z mehanizmom finančne discipline, ki je določen z uredbo. Po 
uredbi je skupni znesek rezerve za krize v kmetijskem sektorju 2.800 milijonov EUR z enakimi 
letnimi obroki v znesku 400 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011) za obdobje 2014–2020.  
 
Znesek rezerve, ki se vključi v predlog proračuna Komisije za leto 2018, znaša 459,5 milijona 
EUR v tekočih cenah in je krit z znižanjem neposrednih plačil.  
 
Da se zagotovi, da zneski za financiranje SKP ustrezajo letnim posebnim zgornjim mejam za s 
trgom povezane odhodke in neposredna plačila, je treba uporabiti mehanizem finančne 
discipline, kadar napovedi za financiranje neposrednih plačil in s trgom povezani odhodki 
kažejo, da bo presežena letna posebna zgornja meja iz razdelka 2 večletnega finančnega 
okvira, ki je prilagojena glede na kakršne koli finančne prenose med Evropskim kmetijskim 
jamstvenim skladom (EKJS) in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP). 
Pri pripravi predloga proračuna za proračunsko leto 2018 (torej subvencijsko oz. koledarsko 
leto 2017) so prve proračunske ocene za neposredna plačila in s trgom povezane odhodke 
pokazale, da neto znesek, ki je na voljo za odhodke EKJS za proračunsko leto 2018, 
najverjetneje ne bo presežen, zato nadaljnja finančna disciplina ni potrebna. 
 
Na podlagi navedenega je Komisija s tem predlogom uredbe podala predlog za določitev 
prilagoditvene stopnje za neposredna plačila za koledarsko leto 2017, in sicer 1,388149 %.  
 
Za omenjen odstotek se znižajo zneski odobrenih neposrednih plačil za koledarsko leto 2017 
(proračunsko leto 2018), ki presegajo 2.000 EUR, z izjemo na Hrvaškem (op. ker neposredna 
plačila še niso na 100% ravni). Skupno znižanje zaradi uporabe finančne discipline znaša 
459,5 milijona EUR. 
 
Vir: MKGP 
 
 
Vlada podpira ustanovitev Evropskega javnega tožilstva 
 
Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu uredbe o implementaciji 
okrepljenega sodelovanja za ustanovitev Evropskega javnega tožilstva. 
 
Republika Slovenija meni, da je dobro koordiniran pregon kriminala, zlasti organiziranega 
čezmejnega kriminala, nujen, zato podpira ustanovitev Evropskega javnega tožilstva.  
 
Republika Slovenija ugotavlja, da besedilo predloga uredbe, kakršnega je predstavilo malteško 
predsedstvo, pretežno ustreza dosedanjim prizadevanjem Republike Slovenije za izboljšanje 
besedila.  
 
Republika Slovenija pozdravlja spremembe oz. izboljšave besedila, zlasti z ozirom na 
spremenjeno, kolegijsko sestavo Evropskega javnega tožilstva. 
 
Ocenjujemo, da je besedilo predloga uredbe ustrezno izhodišče za nadaljnjo obravnavo v 



okviru delovnih teles Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Menimo, da besedilo odraža 
ustrezno ravnovesje med ustreznimi procesnimi jamstvi in večjo učinkovitostjo Evropskega 
javnega tožilstva v primerih kompleksnih čezmejnih kaznivih dejanj na škodo finančnih 
interesov EU. 
  
Ob tem Republika Slovenija meni, da je za samo dodano vrednost Evropskega javnega 
tožilstva ključno zadostno število držav, ki se bodo odločile za okrepljeno sodelovanje.  
 
Republika Slovenija je zadovoljna, da bo financiranje okrepljenega sodelovanja na podlagi 
tega predloga uredbe zagotovljeno iz splošnega proračuna EU. 
 
Vir: MP 
 
 
Vlada določila besedilo predloga zakona o ratifikaciji sprememb protokola, ki spreminja 
Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve 
 
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o ratifikaciji Sprememb Protokola iz leta 1996, ki 
spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 1976.  
 
Spremembe Protokola, ki spreminja Konvencijo o omejitvi odgovornosti za pomorske terjatve, 
sodijo v tako imenovano skupino mednarodnih aktov, ki določajo splošno omejitev višine 
odgovornosti. Razlog za njihovo sprejetje je v zagotovitvi višjih zneskov omejitve višin 
odgovornosti za pomorske terjatve, kot jih določata Konvencija in Protokol, v zvezi z zahtevki 
zaradi smrti ali telesne poškodbe ter vsemi drugimi zahtevki (premoženjska škoda, ki nastane 
na ladji, zamude pri prevozu blaga, potnikov in njihove prtljage ipd). 
 
Osebi, ki sta upravičeni do omejitve odgovornosti za določene terjatve, sta ladjar, ki zajema 
lastnika, zakupnika, upravnika ter upravljavca ladje, in reševalec. Med terjatve, za katere se 
odgovornost lahko omeji, sodijo terjatve zaradi smrti, telesne poškodbe, premoženjske škode, 
zamude v prevozu in druge škode, nastale zaradi izkoriščanja ladje. Med izvzete terjatve pa 
sodijo terjatve zaradi reševanja ali skupne havarije, onesnaženja z nafto, ki se prevaža kot 
tovor, terjatve za jedrsko škodo ipd. Prepoved omejitve odgovornosti velja, če se dokaže, da je 
škoda posledica naklepa ali hude malomarnosti. Merilo za določitev višine omejitve 
odgovornosti je obračunska enota SDR na bruto tonažo ladje. 
 
Vir: MZZ 
 
 
Vlada izdala uredbo o ratifikaciji sporazuma o gospodarskem sodelovanju med 
Slovenijo in Iranom  
 
Vlada je izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Islamske republike Iran o gospodarskem sodelovanju.  
 
S sporazumom o gospodarskem sodelovanju se pogodbenici zavezujeta, da si bosta v okviru 
svojih zakonov in predpisov in ob upoštevanju mednarodnih obveznosti ter sporazumov kar 
najbolj prizadevali za razvoj in krepitev gospodarskega sodelovanja na čim širši podlagi na 
vseh področjih, za katere menita, da so v njunem obojestranskem interesu in v obojestransko 
korist.  
 
Z namenom nadaljnje krepitve gospodarskega sodelovanja pogodbenici s tem sporazumom 
ustanavljata slovensko-iransko skupno gospodarsko komisijo, ki bo obravnavala različna 
področja, na katera lahko pogodbenici razširita sodelovanje ter predloge za izboljšanje 
sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh držav. 
 
Vir: MZZ 
 



Vlada se je seznanila z revizijo Okvirnega programa mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 
2019  
 
Vlada se je seznanila z revizijo Okvirnega programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje od leta 2016 do 2019.  
 
Revizija okvirnega programa, s katerim se je vlada seznanila 14. aprila 2016, je potrebna 
zaradi sprejema Proračuna Republike Slovenije za leto 2018, sprejema Programa porabe 
Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 ter podrobnejših podatkov o načrtovanih 
aktivnostih, ki v letu 2016 še niso bili na voljo. Skupaj z revizijo programa je vlada potrdila tudi 
sredstva v višini do 230.000 EUR v letu 2018 za humanitarne intervencije in postkonfliktno 
pomoč v dlje časa trajajočih krizah in prispevek v višini do 20.000 EUR v letih 2017 in 2018 
(10.000 EUR letno) za program dela Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj. 
 
Vir: MZZ 
 
 
Vlada soglaša s podaljšanjem protokola med Slovenijo in BIH na področju 
izobraževanja 
 
Petletno obdobje veljavnosti protokola med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov 
Bosne in Hercegovine na področju izobraževanja se septembra prihodnje leto izteka. V luči 
internacionalizacije visokega šolstva je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
predlagalo vladi podaljšanje protokola do konca študijskega leta, v katerem bo BiH postala 
polnopravna članica EU. Vlada je na današnji seji predlogu pritrdila, Ministrstvo za zunanje 
zadeve pa bo bosanski strani poslalo noto s predlogom za podaljšanje protokola. 
 
Bistveni element protokola je zagotavljanje enakih pogojev šolanja in študija slovenskih 
državljanov v Bosni in Hercegovini in državljanov BiH v Sloveniji glede plačila šolnine, kot 
veljajo za domače študente in študente držav članic Evropske unije. V študijskem letu 2016/17 
je v Sloveniji na študiju 580 državljanov Bosne in Hercegovine. 
 
Vir: MIZŠ 
 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o izvedbi gradbenega projekta v podporo vojaškim 
vajam Takojšen odgovor  
 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije tesno sodeluje z Ministrstvom za obrambo 
Združenih držav Amerike na obrambnem in vojaškem področju. Slovenska vojska sodeluje s 
silami Združenih držav Amerike pri skupnih usposabljanjih in na vojaških vajah tako na 
območju Republike Slovenije kot v tujini. 
 
Pripadniki sil Združenih držav Amerike se tradicionalno udeležujejo mednarodne vojaške vaje 
Takojšen odgovor, ki jo Slovenska vojska vsako leto pripravi predvsem na osrednjem vadišču 
na Počku.  
 
Za izboljšanje vadbene infrastrukture oz. povečanje učinkovitosti vojaških vaj so pripadniki sil 
Združenih držav Amerike že leta 2015 znotraj svojega programa oz. gradbenega projekta v 
podporo vojaškim vajam (angl. Exercise Related Construction – ERC) ponudili Ministrstvu za 
obrambo Republike Slovenije pomoč pri obnovi vadbene infrastrukture. 
 
Na podlagi Pisma o priznavanju pravic Ministrstvu za obrambo Združenih držav Amerike glede 
izvedbe gradbenega projekta v podporo vojaškim vajam Takojšen odgovor v letu 2015 (sklep 
Vlade Republike Slovenije, št. 51002-28/2015/3, z dne 7. 4. 2015) ter Memoranduma o 
soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopenskimi silami Združenih 
držav v Evropi glede izvedbe gradbenega projekta na vadišču Poček v podporo vojaškim 
vajam Takojšen odgovor v Sloveniji (sklep Vlade Republike Slovenije, št. 51002-42/2015/3, z 



dne 4. 6. 2015) sta bila delno obnovljena dva objekta Slovenske vojske (objekt Bile na vadišču 
Poček in objekt št. 13 v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni). 
 
Ob odobritvi pomoči Združenih držav Amerike pri gradbenem projektu v podporo tem vojaškim 
vajam bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije dobilo pomoč v obliki plačila obnove ali 
gradnje posameznih objektov vadbene infrastrukture, in sicer v višini do 197.800 USD. V tem 
primeru se bosta podpisnika o medsebojnih pravicah in obveznostih, povezanih z izvedbo tega 
gradbenega projekta, dogovorila v posebnem memorandumu o soglasju. 
 
Pismo o priznavanju pravic se podpisuje z namenom, da se predstavnikom Združenih držav 
Amerike omogočijo pripravljalne aktivnosti, neoviran dostop do posameznih objektov in 
postopek odobritve sredstev za projekt v podporo vojaškim vajam. Neoviran dostop do 
posameznih objektov je časovno omejen, in sicer se začne največ trideset dni pred začetkom 
gradnje oz. obnove ter traja ves čas gradnje oz. obnove in izvajanja vaj, konča pa se 
najpozneje trideset dni po koncu mednarodne vojaške vaje Takojšen odgovor.  
 
Vir: MO 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje o podpori dogodkov s poveličevanjem 
nekdanje države 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Žana Mahniča glede podpore 
dogodkov, na katerih se poveličuje nekdanjo totalitarno državo in njene represivne organe, in 
ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Vprašanje poslanca se nanaša na obeleževanje Dneva milice 13. maja. Vlada RS pojasnjuje, 
da ima slovenska policija že od 27. novembra 2009 z Zvezo policijskih veteranskih društev 
Sever (v nadaljevanju Združenje Sever) sklenjen Sporazum o medsebojnem sodelovanju, ki je 
bil podpisan na podlagi 21.a člena takratnega Zakona o policiji in 6. januarja 2011 dopolnjen z 
aneksom.  
 
Združenje Sever je prostovoljno, nepolitično in domoljubno združenje policijskih veteranskih 
društev, katerih člani so kot pripadniki organov za notranje zadeve Republike Slovenije ali kot 
prostovoljci sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji ali v 
osamosvojitveni vojni. 
 
Na podlagi 5. člena sporazuma policija vsako leto sprejme letni načrt sodelovanja, v katerem 
so opredeljeni skupni projekti in aktivnosti, ki so namenjeni ohranjanju spomina na 
osamosvojitvene dejavnosti in za sodelovanje pri promociji policijskih poklicev ter oblikovanju 
pozitivnega javnega mnenja o vlogi in delu policije.  
 
Vlada RS pojasnjuje, da pri aktivnostih, ki jih policija izvaja skupaj z Združenjem Sever, ne gre 
za poveličevanje nekdanje totalitarne države in njenih zveznih represivnih organov, ampak za 
spomin na domoljubje in požrtvovalnost takratnih slovenskih miličnikov ter slovenske milice.  
 
Vir: MNZ 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Julijane Bizjak Mlakar v zvezi z 
receptom za preživetje meseca z minimalnim zneskom 292,56 evra, ki naj bi zadoščal za 
preživetje ene osebe 
 
Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka in ekvivalenčna lestvica, ki se je uporabila za 
določanje minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana, je bila pri pripravi nove 
socialne zakonodaje leta 2010 (z začetkom uporabe leta 2012)  določena z upoštevanjem 
nove Raziskave o minimalnih življenjskih stroških, ki jo je izdelala dr. Nada Stropnik s 
sodelavci iz Inštituta za ekonomska raziskovanja, junija 2009. Minimalni življenjski stroški, ki 
omogočajo preživetje samske odrasle osebe, so bili na podlagi zgoraj omenjene raziskave 
Inštituta za ekonomska raziskovanja določeni v višini: 



 
385,08 evrov - za dela zmožno osebo v aktivni dobi, ki denarno socialno pomoč prejema kot 
začasni prejemek v obdobju, ko si iz upravičenih razlogov ne more sama zagotavljati sredstev 
za preživljanje. Navedeni znesek ni bil predlagan kot nov osnovni znesek minimalnega 
dohodka zaradi realno nizke minimalne plače (in tudi povprečne plače) in posledično 
nesprejemljivega razmerja med denarno socialno pomočjo in najnižjimi plačami oziroma med 
socialnim varstvom in trgom dela. Nov osnovni znesek minimalnega dohodka je bil določen v 
višini 75 % le-tega oziroma v višini 288,81 evrov in se je zaradi gospodarske krize začel 
uporabljati šele 1. 1. 2016. 
 
626,65 evrov - za osebo, ki denarno socialno pomoč zaradi svojega stanja (oseba, starejša od 
65 let – moški in 63 let - ženske, oseba trajno nezmožna za delo, trajno nezaposljiva oseba) 
prejema trajno. V času priprave nove socialne zakonodaje se je med socialnimi partnerji 
oblikovala nova višina minimalne plače 562,00 evrov. Ker prejemnik denarne socialne pomoči 
ne more biti v ugodnejšem socialnem položaju od tistega, ki si sredstva za preživetje 
zagotavlja z delom ali na podlagi pravic iz dela, je bilo za osebe, ki denarno socialno pomoč 
zaradi svojega stanja prejemajo trajno, določena pravica do varstvenega dodatka v višini 80 % 
neto minimalne plače.  
 
Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka 288,81 EUR je bila tako pri pripravi nove 
socialne zakonodaje leta 2010 (z začetkom uporabe leta 2012) določena v razmerju do 
minimalne plače. Minimalni dohodek mora namreč izpolnjevati dve pomembni zahtevi: 
pokrivati mora osnovne potrebe in ne sme povzročati izgube motivacije za delo. Trenutna 
višina 292,56 evrov denarne socialne pomoči je določena za samske osebe brez dohodkov, ki 
so dela zmožne in v aktivni dobi in, ki denarno socialno pomoč prejemajo kot začasni prejemek 
v obdobju, ko si iz upravičenih razlogov ne morejo same zagotavljati sredstev za preživljanje.  
 
Vir: MDDSZ 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s 
prihodnostjo EU 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v zvezi s 
prihodnostjo EU.  
 
Vlada v odgovoru na poslansko vprašanje odgovarja, da je trdna in povezana Evropska unija  
Sloveniji, kot izvozno usmerjenemu gospodarstvu, v strateškem interesu. Zato Vlada 
Republike Slovenije ocenjuje, da je v danih okoliščinah treba vse dejavnosti in razpoložljive 
resurse usmerjati predvsem v smeri scenarijev, ki bi krepili Evropsko unijo. Spremlja pa razvoj 
dogodkov in izzivov in temu ustrezno deluje, tako znotraj EU kot tudi sama v okvirih svojih 
pristojnosti. 
 
Vir: MZZ 
 
 
Vlada z odgovorom na vprašanje o prenesenih deviznih vlogah 
 
Vlada je danes sprejela odgovor na poslansko vprašanje Janka Vebra o nekdanjih prenesenih 
deviznih vlogah na Hrvaškem.  
 
Poslanec Veber v vprašanju navaja, da Zagrebačka banka (ZaBa) in Privredna banka Zagreb 
(PBZ) po pooblastilu hrvaške vlade s tožbami na hrvaških sodiščih od Ljubljanske banke (LB) 
in Nove Ljubljanske banke (NLB) zahtevata povračilo denarja za izplačane devizne vloge, ki so 
jih varčevalci LB na Hrvaškem (LB Glavna podružnica Zagreb) v 90. letih skladno s hrvaško 
zakonodajo prenesli na ti dve hrvaški banki, ki naj bi varčevalcem izplačali skoraj 160 milijonov 
evrov. Kljub mokriškemu memorandumu o prekinitvi sodnih postopkov je že prišlo do 
pravnomočne razsodbe v prid tožnika in obstaja tveganje, da se to lahko ponovi tudi pri ostalih 
tožbah. Na podlagi pravnomočnih sodb bi hrvaški banki lahko rubili sredstva, ki jih ima pri 
hrvaških in drugih evropskih bankah NLB.  



 
Zaradi visokih zamudnih obresti naj bi se po mnenju poslanca toženi znesek vsaj podvojil. 
Poslanca zanima, ali država razpolaga z oceno skupnega zneska tožbenih zahtevkov in 
pripadajočih obresti ter ali bo morala dati država kupcem NLB jamstvo za vračilo znatnega 
dela kupnine v primeru, da bo nad premoženjem banke opravljena izvršba s strani dveh 
hrvaških bank. 
 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da so podatki o zneskih, vezanih na materialno pomembne 
tožbene zahtevke, razvidni iz rednih letnih ter polletnih poročil Skupine NLB. Skupna vrednost 
glavnic zahtevkov, ki se nanašajo na stare devizne vloge varčevalcev v LB Glavni podružnici 
Zagreb, ki so bile prenesene na hrvaške banke in jih proti LB in NLB uveljavljata ZaBa in PBZ, 
po podatkih iz polletnega poročila 2016 Skupine NLB znaša 171,3 milijona evrov. Po podatkih 
iz istega vira skupni znesek obresti zaradi dolgotrajnosti postopkov že presega glavnico. 
 
Glede vprašanja jamstev kupcem NLB vlada pojasnjuje, da je treba pri vprašanju potencialnih 
finančnih obveznosti iz naslova prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem upoštevati 19. člen 
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije ter memorandum o soglasju med slovensko in hrvaško vlado, podpisan 
marca 2013 v Mokricah. Hrvaška vlada se je z memorandumom zavezala, da bo do končne 
rešitve tega vprašanja v okviru nasledstva zagotovila ustavitev vseh sodnih postopkov, ki sta 
jih v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami začeli ZaBa in PBZ. Zavezala se je tudi, da se z 
namenom reševanja navedenega vprašanja ne bodo začeli novi sodni ali drugi postopki v 
zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami. Ker kljub memorandumu, ki je veljavna mednarodna 
pogodba in zavezuje obe državi, sodni postopki na Hrvaškem potekajo naprej, hrvaška vlada 
krši določbe memoranduma, kar je vlada že večkrat javno izpostavila. 
 
Vezano na izpostavljena vprašanja, ki se tičejo prodajnega postopka NLB, pa je treba 
upoštevati tudi to, da je za izpeljavo tega prodajnega postopka pristojen Slovenski državni 
holding, ki mora postopek voditi skladno z načeli skrbnosti, gospodarnosti (med drugim mora 
ravnati izključno v interesu Slovenije) in preglednosti, je v odgovoru še pojasnila vlada. 
 
Vir: MF 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede Zakona o razvojni podpori 
Pomurski regiji 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Marijana Pojbiča v zvezi z 
Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji. 
 
V odgovoru vlada pojasnjuje, da je Program Pomurje 2017 le eden od štirih ukrepov razvojne 
podpore Pomurski regiji. Ukrepi razvojne podpore so: 
1. ukrep: Program Pomurje 2017, 
2. ukrep: Spodbude za zaposlovanje,  
3. ukrep: Davčna olajšava za investiranje, 
4. ukrep: Prednostna obravnava programov in projektov iz Pomurske regije pri 
kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, programov evropske kohezijske politike in 
politike razvoja podeželja na področjih:  
a. vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra,  
b. vzpostavitve regijskega gospodarskega središča,   
c. vlaganja v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter 
živilskopredelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti in  
d. vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. 
 
Največji del Programa Pomurje 2017 (Ukrep 1) je namenjen spodbujanju začetnih investicij 
podjetij in ustvarjanju novih delovnih mest. Doslej je bilo izvedenih osem javnih razpisov in 
podpisanih 225 pogodb, s katerimi je predvideno v projektih v izvajanju 867 delovnih mest. 
Poleg navedenih razpisov je bil v letu 2012 objavljen javni razpis SRRS za sofinanciranje 
manjših začetnih investicij in subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite v mikro, malih 



in srednje velikih podjetij v Pomurski regiji, v okviru katerega je bilo izvedenih 32 projektov, ki 
so predvideli 52 delovnih mest. 
 
Ukrep 2 predstavljajo spodbude za zaposlovanje. V obdobju 2010–2015 je povračilo 
prispevkov dobilo 152 delodajalcev, ki so zaposlili 718 brezposelnih oseb in katerim je bilo 
izplačanih 1.714.809 evrov.  
 
Davčna olajšava za zaposlovanje je bila v obdobju 2010-2015 po podatkih iz obračunov davka 
od dohodkov pravnih oseb in davčnih obračunov akontacije dohodnine in dohodnine od 
dohodkov iz dejavnosti skupaj izkoriščena v 225 primerih oz. jo je v navedenem obdobju 
uveljavljalo v povprečju 37 zavezancev na leto, v skupni v vrednosti 4.040.673 evrov, pri 
čemer je davčna korist znašala 790.041 evrov. 
 
Ukrep 3 je davčna olajšava za investiranje. Davčna olajšava za investiranje je bila v obdobju 
2010-2015 po podatkih iz obračunov davka od dohodkov pravnih oseb in davčnih obračunov 
akontacije dohodnine in dohodnine od dohodkov iz dejavnosti skupaj izkoriščena v 1.609 
primerih oz. jo je v navedenem obdobju uveljavljalo v povprečju 268 zavezancev na leto, v 
skupni vrednosti 54.782.302 evrov. Davčna korist olajšave za investiranje je v enakem obdobju 
znašala 10.784.206 evrov. 
 
V okviru Ukrepa 4 – vzpostavitve medpodjetniškega izobraževalnega centra – je rezultat 
obnovljen in že delujoč objekt, opremljen s tehnološko opremo in v skladu z vsemi zahtevami 
moderne gradnje (sončna elektrarna in solarni kolektorji). Celotna realizirana vrednost 
investicije znaša 2.032.126 evrov. 
 
V okviru vzpostavitve regijskega gospodarskega središča je bilo do konca leta 2015 izplačanih 
20.995.728 evrov za 3 projekte razvojnih centrov slovenskega gospodarstva. 
 
V okviru vlaganj v prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko-
predelovalne industrije in diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti je bilo na vseh ukrepih 1., 2., 
3. in 4. osi Programa razvoja podeželja 2007-2013 vlagateljem iz Pomurske regije v obdobju 
od 1.1.2017 do 31.12.2015 izplačanih 171.686.507 evrov oz. 15,4% vseh izplačanih sredstev. 
Izvajanje PRP 2007-2013 se je zaključilo 31.12.2015, tako v letu 2016 ni bilo več izplačil.  
 
Po zaključku obdobja izvajanja posebnega razvojnega zakona bo Pomurska razvojna regija 
obravnavana enako kot vse druge regije. V primeru nadaljnje visoke stopnje registrirane 
brezposelnosti na posameznem območju bo Vlada RS za to območje pripravila nov večletni 
program razvojnih spodbud. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede stanja v koncernu Agrokor 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s 
stanjem v koncernu Agrokor.  
 
V odgovoru vlada pojasnjuje, da pozorno spremlja dogajanje v koncernu Agrokor. Po 
informacijah s strani podjetja, Mercator d.d. posluje stabilno ter redno poravnava svoje 
obveznosti tako do zaposlenih kot tudi do dobaviteljev, do države in do bank. Prav tako 
Mercator d.d. ščiti finančni sporazum, ki ga je Agrokor sklenil z bankami upnicami, ki do leta 
2020 preprečuje Agrokorju poseg v Mercatorjev denarni tok ali njegovo izčrpavanje.  
 
Vlada RS se zaveda, da Mercator d.d. pomembno vpliva na prehransko industrijo in si želi 
stabilnega lastnika ter stabilne pogoje za poslovanje, zato se bo v  primeru, da bo poslovanje 
Mercatorja d.d. ogroženo, Vlada RS ustrezno odzvala. Glede na to, da je potrebno družbe, kot 
je Mercator d.d., ki s svojim delovanjem bistveno vplivajo na gospodarsko, socialno in finančno 
stabilnost v Republiki Sloveniji, ustrezno zaščititi, je Vlada RS sprejela zakon za zaščito 
interesov družb sistemskega pomena.   
 



V primeru, da bo poslovanje Mercatorja d.d., kljub že sprejetim ukrepom, ogroženo, si bo 
Vlada RS prizadevala proučiti vse možnosti reševanja in bo sledila cilju, da bo nadaljnji razvoj 
podjetja Mercator d.d. šel v pravo smer in bo ugoden za vse vpletene. V zvezi z nakupom tega 
podjetja se je potrebno zavedati, da je Mercator d.d. v privatni lasti in je potrebno to okoliščino 
upoštevati pri vseh nadaljnjih korakih.  
 
Vir: MGRT 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z obiski 
predstavnikov bank in upravljalcev državnega premoženja v prostorih vlade 
 
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v 
zvezi z obiski predstavnikov bank in upravljalcev državnega premoženja v prostorih vlade in ga 
posredovala Državnemu zboru.  
 
Poslanec prosi za posredovanje seznama vseh obiskov bankirjev oziroma predstavnikov bank, 
ki imajo svoje poslovalnice v Sloveniji, ki so od 1. 1. 1997 do 24. 4. 2015 obiskali vladne 
prostore na Gregorčičevi 25 oziroma prostore na Gregorčičevi 20 in sicer z navedbo imen 
obiskovalcev, navedbe funkcije, v kateri so vršili obisk datum obiskov, namen obiskov, trajanje 
obiskov ter s kom so se srečali. Poslanec prosi za enak seznam za isto obdobje tudi za obiske 
predstavnikov paradržavnih skladov, ki upravljajo (oz. so upravljali) z državnim premoženjem 
oz. pokojninskimi skladi (SDH, KAD, Modra zavarovalnica, AUKN, SOD,…). 
 
Vlada s tem v zvezi odgovarja, da evidenca obiskovalcev sodi med dokumente, ki vsebujejo 
osebne podatke, zato je potrebno z njo ravnati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. Zakon med drugim določa, da se lahko osebni podatki iz evidence vstopov in 
izstopov (evidenca obiskovalcev) hranijo največ tri leta od vpisa, nato se zbrišejo ali na drug 
način uničijo. 
 
V skladu s Katalogom podatkov evidence obiskovalcev, ki ureja ravnanje z evidenco 
obiskovalcev vladne stavbe na Gregorčičevi 20, 25 in 27, se evidence obiskovalcev od 
novembra 2012 dalje hranijo 14 dni. Glede na navedeno z evidenco obiskovalcev za omenjeno 
obdobje ne razpolagamo več. 
 
Vir: GSV 
 
 
Vlada ne more presojati zakonitosti izbrisa Čevljarstva Kidričevo 
 
Poslanka Suzana Lep Šimenko je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s 
problematiko izbrisa podjetja Čevljarstvo Kidričevo, d.o.o. 
 
Vlada v odgovoru poudarja, da se v razmerju do sodne veje oblasti tako vlada kot tudi 
ministrstvo, kot organa izvršilne veje oblasti, s svojo z zakonom in Ustavo RS predpisano 
vlogo, ne moreta spuščati v presojo oziroma oceno konkretnih odločitev sodnika ter posegati v 
odločitve sodišč, saj bi s tem posegala v sodni postopek, kar bi pomenilo kršitev ustavnih načel 
o neodvisnosti sodnikov in delitvi oblasti. Domnevne nepravilnosti sodišč v okviru sojenja lahko 
stranka uveljavlja v postopkih z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi ter v postopku z ustavno 
pritožbo in nenazadnje tudi v postopku pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. 
Nepravilnost odločitve oziroma postopka pred odločitvijo, ki je vplivala na odločitev, smejo torej 
stranke uveljavljati le s pravnimi sredstvi. O teh pravnih sredstvih odločajo sodniki pritožbenih, 
vrhovnega in ustavnega sodišča ter Evropskega sodišča za človekove pravice, ki so izbrani po 
v naprej določenih pravilih, o pravnih sredstvih pa odločajo na način in v obsegu, ki je določen 
v zakonu.  
 
Ministrstvo za pravosodje je glede izbrisa podjetja Čevljarstvo Kidričevo d.o.o. že večkrat 
odgovarjalo različnim deležnikom, in leta 2007 za predstavnika lastnikov pripravilo Zaključno 
poročilo št. 712-564/00 z dne 13. 4. 2007 glede ravnanja sodišč z vidika pravilnosti uporabe 
zakonskih določb v postopkih prisilne poravnave in stečaja. Stališče Vlade Republike Slovenije 



ostaja nespremenjeno. Navedbe, da je podjetje neupravičeno preko stečaja izbrisano iz 
sodnega registra, da je bil stečaj uveden brez ustrezne pravne podlage, navedbe glede 
uvedenih in nedokončanih prisilnih poravnav, kot izhaja iz navedenega poročila, niso 
utemeljene, saj so bili postopki prisilne poravnave in stečaja v konkretnem primeru uvedeni na 
ustrezni in takrat veljavni pravni podlagi, vse zadeve, pa so bile tudi postopkovno dokončane in 
zaključene. Kakršnikoli postopki v zvezi s sklepanjem morebitne poravnave, ki bi se nanašala 
na Čevljarstvo Kidričevo d.o.o., niso v teku. 
 
Postopki so bili zakonito vodeni, zato odgovornosti za nasprotno ni mogoče terjati, pri čemer je 
potrebno ponovno poudariti, da je morebitno nestrinjanje z odločitvijo sodišča stvar rednih in 
izrednih pravnih sredstev in ne presoje Ministrstva za pravosodje ali drugega državnega 
organa. 
 
Vir: MP 
 
 
Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Vinka Gorenaka glede 
hranjenja podatkov mobilnih operaterjev 
 
Poslanec Državnega zbora dr. Vinko Gorenak je na Vlado naslovil pisno poslansko vprašanje 
v zvezi z zakonskimi podlagami hranjenja podatkov mobilnih operaterjev, zlasti pa zakonskimi 
podlagami izročanja teh podatkov za potrebe dela organov odkrivanja in pregona. V 
poslanskem vprašanju je poslanec izpostavil v letu 2013 vloženo zahtevo za oceno ustavnosti 
določb XIII. poglavja o obvezni hrambi podatkov o prometu elektronskih komunikacij Zakona o 
elektronskih komunikacijah s strani Informacijskega pooblaščenca, o kateri je Ustavno sodišče 
odločilo, da je razveljavilo celotno XIII. poglavje ZEKom-1 ter naložilo operaterjem uničenje 
vseh podatkov, ki jih hranijo na podlagi izpodbijanih določb.  
 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da so po razveljavitvi obvezne hrambe podatkov operaterji 
pristopili k postopkom uničenja podatkov, pri čemer so se s posameznimi izvedbenimi 
vprašanji obrnili na Informacijskega pooblaščenca (IP RS), ki je operaterjem izdal 
nezavezujoča mnenja, v okviru inšpekcijskih postopkov pa pri nekaterih operaterjih tudi 
preveril, ali so uničili podatke, ki so jih bili dolžni hraniti. Po pregledanih dokazilih tako s strani 
operaterjev kot njihovih zunanjih izvajalcev ter izvedenih ogledih na licu mesta, IP RS meni, da 
so operaterji podatke v sistemih za obvezno hrambo uničili.  
 
Vlada nadalje pojasnjuje, da zadevna odločba US RS odpravila zgolj določeno obveznost 
operaterjev, da oblikujejo ločeno zbirko naročniških in prometnih podatkov za potrebe dostopa 
s strani policije in varnostno-obveščevalnih služb - t. i. data retention bazo (predkazenski in 
kazenski postopek ter varnost države). Odločba torej ni vplivala na druge, že obstoječe zbirke 
prometnih podatkov, ki so jih operaterji hranili in jih še vedno hranijo za katerega od drugih 
zakonitih namenov, kot npr. za obračun storitev ali za posredovanje lokacijskih podatkov 
zavoljo reševanja življenja. Glede na navedeno operaterji trenutno podatke posredujejo iz 
svojih drugih obstoječih baz.  
 
Operaterji lahko na podlagi drugega odstavka 151. člena ZEKom-1 podatke o prometu, ki jih 
potrebujejo za obračun in za plačila v zvezi z medomrežnim povezovanjem, hranijo in 
obdelujejo do popolnega plačila storitve, vendar najdlje do preteka zastaralnega roka. Ti 
podatki se namreč hranijo za potrebe reševanja morebitnih reklamacij računov, kar je skladno 
tudi z regulativnim okvirom EU na področju elektronskih komunikacij.  
 
Zaradi narave predplačniških storitev glede podatkov, ki nastanejo v zvezi z njihovim 
izvajanjem, velja drugačen režim njihovega hranjenja kot za podatke, ki izvirajo iz naročniških 
storitev. Podatki, ki izvirajo iz predplačniških storitev, so že od vsega začetka anonimizirani, se 
torej ne dajo povezati z določeno osebo, saj se za nakup plačilne kartice ne zahteva 
posredovanje osebnih podatkov kupca.  
 
Glede pravnih podlag za posredovanje podatkov organom odkrivanja in pregona storilcev 
kaznivih dejanj Vlada pojasnjuje, da operaterji zadevne podatke trenutno posredujejo na 
podlagi 149.b člena Zakona o kazenskem postopku. Ker je predmetna odločba US RS, 



posredno relevantna tudi za ureditev posredovanja podatkov po 149.b členu ZKP, je 
Ministrstvo za pravosodje v okviru predloga novele Zakona o kazenskem postopku v navedeni 
člen (zdaj sistematično razdelano) vneslo potrebne dodatne varovalke, tako procesne, kot 
pojasnjevalne, vse z namenom, da se omeji nesorazmerne posege v človekovo pravico do 
komunikacijske zasebnosti.  
 
Vir: MJU 
 
 
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede dela zdravnikov pri zasebnikih 
 
Vlada je na današnji redni seji Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno 
poslansko vprašanje poslanca Mihe Kordiša v zvezi z vplivom dela zdravnikov pri zasebnikih 
na realizacijo programa za zmanjšanje čakalnih dob in ga posredovala Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 
 
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Miha Kordiš je na Vlado Republike Slovenije 
naslovil vprašanje v zvezi z vplivom dela zdravnikov pri zasebnikih na realizacijo programa za 
zmanjšanje čakalnih dob. V poslanskem vprašanju poslanec sprašuje: (1) Kaj je bil vzrok za 
nizko realizacijo dodatnih posegov v SPB Celje in zlasti v UKC LJ?  (2) Ali je bil vzrok tudi v 
tem, da nekateri zdravniki niso mogli opraviti dodatnih posegov zato, ker so bili angažirani pri 
zasebnikih? (3) Ali se je dogajalo, da bi zdravniki iz enega od devetih javnih zavodov, ki so bili 
vključeni enkratni program, istočasno opravljali delo tudi katerem od petih zasebnih izvajalcev, 
ki so bili prav tako vključeni v enkratni program?" 
 
Vlada na poslansko vprašanje odgovarja, da  je bilo v Enkratni dodatni program (EDP) v letu 
2016 je bilo vključenih 14 izvajalcev, od tega 9 bolnišnic in 5 koncesionarjev, ki so program 
realizirali v višini 74 %. Program je nad 90 % realiziralo 12 izvajalcev, od tega v celoti 8 
izvajalcev. Izvajalca SB Celje in UKC Ljubljana sta program realizirala v najnižjem obsegu. 
 
Ministrstvo za zdravje ugotavlja, da je ukrep zmanjševanja čakalnih dob s projektom 
enkratnega dodatnega programa v letu 2016 ne glede na realizacijo programa v višini 74 %, 
prinesel zadovoljive rezultate. Vsi pričakovani rezultati niso bili doseženi, saj so izvajalci 
vključeni v izvedbo EDP 2016 program EDP 2016 začeli intenzivno izvajati šele z mesecem 
oktobrom 2016; delno je na slabšo realizacijo vplivala tudi stavka zdravnikov. 
 
(1) V UKC Ljubljana so sicer navedli, da so realizirali celotni EDP za leto 2016, vendar v 
kolikor izvajalec ni opravil prospektivnega programa v celoti ter 10 % preseganje programa, 
mu EDP program ni bil priznan kot realiziran. V UKC Ljubljana torej niso realizirali rednega 
programa kar je vplivalo tudi na realizacijo programa EDP v višini 19 %. Za razlog nerealizacije 
so navedli zdravniško stavko, povečano število nujnih sprejemov, nadgradnjo in zagon GE 
INNOVA aparata. V SB Celje so celotno realizacijo EDP izvedli na osnovi sklenjenih 
podjemnih pogodb z zdravniki lastnimi zaposlenimi in zunanjimi zaposlenimi. Za nerealizacijo 
celotnega programa EDP v letu 2016 so kot razlog navedli prostorske razmere. 
 
(2) Bolnišnice na sestankih skupine za nadzor in svetovanje za izvajanja EDP 2016 in čakalnih 
seznamov v svojih poročilih o realizaciji programa niso navedle, da bi jih pri izvedbi EDP 2016 
oviralo delo zdravnikov, ki so angažirani pri zasebnikih. 
 
(3) Ministrstvo od zasebnih izvajalcev zdravstvene dejavnosti-koncesionarjev, ki so bili 
vključeni v EDP 2016 nima tovrstnega podatka. 
 
Vir: MZ 
 
 
Vlada sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski 
arhiv Maribor  
 
Vlada je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv 
Maribor. 



 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Uradni list RS, št. 67/03, 
30/06 – ZVDAGA, 4/09 in 37/16) se v drugem odstavku 26. člena spremeni druga alineja, ki 
določa, s katerimi nepremičninami v lasti Republike Slovenije arhiv upravlja v katastrski občini 
Murska Sobota. 
 
Po novem se druga alineja glasi: 
»–katastrski občini 105 Murska Sobota, parcela 1301 (ID 1830143), stavba ID znak št. 105-
2777-1 in ID znak št. 105-2777-2, na naslovu Cvetkova ulica 1, 9000 Murska Sobota ter 
pripadajoča zemljišča, parcele 1303/6 (ID 6325875), 1303/2 (ID 376539), 1303/7 (ID 
6325874), 1306/2 (ID 6618389), 1300 (ID 4239474), 1303/8 (ID 6325876), 1303/10 (ID 
6618393), 1303/12 (ID 6618392) vse do celote (1/1),«. 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Vir: MK 
 
 
Vlada imenovala mag. Igorja Teršarja za generalnega direktorja Direktorata za 
ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo 
 
Vlada je današnji redni seji sprejela sklep, da se mag. Igor Teršar imenuje za generalnega 
direktorja Direktorata za ustvarjalnost v Ministrstvu za kulturo za mandatno dobo petih (5) let, 
in sicer od 5. 5. 2017 do najdlje 4. 5. 2022, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Igor Teršar je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani leta 1991. Podiplomski študij je 
nadaljeval na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in leta 2007 magistriral z nalogo 
Decentralizacija, razdržavljenje in privatizacija na področju kulturnih dejavnosti. Med leti 2002 
in 2016 je opravljal funkcijo direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti. Bil je član programskega sveta RS v Forumu slovanskih kultur,  član programskega 
odbora Unesca za področje kulturne dediščine, predsednik Upravnega odbora društva 
Rastoča knjiga in član več mednarodnih organizacij. Sodeloval je pri številnih nacionalnih in 
mednarodnih projektih in spodbujal mednarodne izmenjave umetnikov. Je dober poznavalec  
zakonodaje in procesov na področju kulture. 
 
Od 16. 1. 2017 je na Ministrstvu za kulturo opravljal delo vršilca dolžnosti generalnega 
direktorja Direktorata za ustvarjalnost.  
 
Vir: MK 
 
 
Vlada imenovala dva člana v svet javnega zavoda Muzej krščanstva na Slovenskem 
 
Vlada je današnji redni seji sprejela sklep, da se v svet javnega zavoda  Muzej krščanstva na 
Slovenskem za mandatno dobo petih let od ustanovitvene seje sveta zavoda imenujeta mag. 
Blaž Otrin in Marcela Uršič. 
 
Mag. Blaž Otrin je magister znanosti s področja obče in narodne zgodovine od 18. stoletja do 
najnovejše dobe. Od leta 2000 opravlja strokovno arhivsko delo v Arhivu Nadškofije v Ljubljani. 
Njegovo področje dela je urejanje in strokovna obdelava arhivskega gradiva in priprava 
različnih projektov. Pri pripravi in realizaciji projektov sodeluje s strokovnjaki s področja 
zgodovine,  umetnostne zgodovine, arhivistike, grafičnimi oblikovalci ter z drugimi institucijami 
(Centrom za restavriranje in konserviranje Arhiva Republike Slovenije, Muzejem za arhitekturo, 
Narodnim muzejem). Izsledke raziskav objavlja v strokovnih revijah in samostojnih knjižnih 
delih. Bil je tudi urednik več samostojnih knjig. 
 
Marcela Uršič je profesorica geografije in univerzitetni diplomirani etnolog. Od leta 1983 je bila 
zaposlena je bila na področju pedagoškega dela, nato od leta 1996 do 2003 na Ministrstvu za 
gospodarstvo RS in od leta 2003 do 2016 na Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Od 
junija  2016 je zaposlena v Slovenskih državnih gozdovih d.o.o.. Opravljala je naloge 



predstavnice za odnose z javnostjo, svetovalke na lokalni izpostavi sklada in svetovalke za 
urejanje nepremičnin - kmetijskih zemljišč in  gozdov (vodenje evidenc nepremični, prenosi 
pravic upravljanja nepremičnin na različne državne institucije (javni zavodi, občine). 
Sodelovala je z različnimi državnimi institucijami (tudi z Ministrstvom za kulturo RS). Pri svojem 
delu je pridobila znanja in izkušnje s področja delovanja državnih institucij. 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej 
krščanstva na Slovenskem, sestavlja svet zavoda pet članov, od katerih dva člana imenuje 
Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda.  
 
Vir: MK 
 
 
Spremembe v članstvu projektnega sveta za pripravo nove sistemske ureditve 
obdavčitve nepremičnin 
 
Vlada je na predlog ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za infrastrukturo sprejela 
sklep o spremembah članstva v Projektnem svetu za pripravo nove sistemske ureditve 
obdavčitve nepremičnin.  
 
Vlada je sprejela spremembe sklepa o imenovanju predsednika, podpredsednika in članov 
Projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve 
obdavčitve nepremičnin ter o imenovanju vodje, namestnika in članov Projektne skupine za 
izvedbo projekta. Na predlog ministrstva za okolje in prostor je vlada kot dodatno namestnico z 
ministrstva za okolje in prostor dodala Barbaro Radovan. Na predlog ministrstva za 
infrastrukturo je vlada namesto mag. Klemna Grebenška za predstavnika omenjenega 
ministrstva v projektni svet imenovala državnega sekretarja Jureta Lebna.  
 
Trenutno članstvo v projektnem svetu za pripravo sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin 
je trenutno naslednje: 
 

Na predlog strokovne javnosti:  
1. dr. Andreja Cirman, EF, FIABCI  
2. dr. Rajko Pirnat, PF  
3. Leon Kobetič, FIABCI  
4. Jože Murko, FIABCI  
5. dr. Jernej Podlipnik, FIABCI  
6. Tomaž Banovec, FIABCI  
 
Na predlog ministrstev in vladnih služb:  
7. Tilen Božič, MF (namestnica: mag. Irena Popovič) 
7.a. Jože Novak, MF  
8. Jana Ahčin, FURS (namestnik: Peter Grum)  
9. Uroš Korošec, MJU (namestnik: mag. Franci Žohar)  
10. Lidija Stebernak, MOP (namestnik: Luka Ivanič in Barbara Radovan)  
11. dr. Karmen Vezjak Progar, SVZ (namestnica: Nina Božičnik)  
12. Anton Kupic, GURS (namestnik: Tomaž Petek) 
12.a Jure Leben, MzI (namestnica: mag. Darja Kocjan)  
 
Na predlog združenj občin:  
13. Mirko Tavčar, ZMOS (namestnica Amra Kadrič)  
14. Robert Smrdelj (namestnica: Jasna Gabrič) 
15. Jasmina Vidmar, SOS (namestnik: Staško Vešligaj)  

 
Vir: MF 
 
 
 
 



Predlog odpoklica in imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svetu Slovenske 
akreditacije 
 
Vlada je sprejela sklep, s katerim je z mesta članice Sveta Slovenske akreditacije odpoklicala 
mag. Maruško Damjan kot predstavnico ustanovitelja in za čas do izteka njenega mandata za 
člana imenovala mag. Sama Zorca kot predstavnika ustanovitelja. 
 
Ministrstvo za javno upravo je spremembo predlagalo, saj dosedanja članica Sveta ni več 
zaposlena na Ministrstvu za javno upravo. Vlada je zato za člana imenovala mag. Sama Zorca 
iz Ministrstva za javno upravo, Direktorata za informacijsko družbo, Sektorja za razvoj 
informacijske družbe. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Razrešitev in imenovanje predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor Slovenskega 
inštituta za standardizacijo 
 
Vlada je sprejela sklep, s katerim je z mesta člana Upravnega odbora Slovenskega inštituta za 
standardizacijo razrešila Jerneja Tovšaka kot predstavnika ustanovitelja in za mandatno 
obdobje štirih let za člana imenovala Franca Stanonika kot predstavnika ustanovitelja. 
 
Razrešitev in novo imenovanje sta potrebna, saj sedanji član upravnega odbora Slovenskega 
inštituta za standardizacijo Jernej Tovšak ni več generalni direktor Direktorata za notranji trg. 
Za novega člana se predlaga Franca Stanonika, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
notranji trg na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Vlada zavrnila pritožbo Civilnega združenja za nadzor nad institucijami 
 
Ministrstvo za pravosodje je z odločbo z dne 16. 2. 2017 odločilo, da se Civilnemu združenju 
za nadzor nad institucijami, Šmartinska 20/a, Ljubljana odvzame status društva v javnem 
interesu. Zoper odločbo ministrstva je društvo v zakonitem roku vložilo pritožbo.  
 
CNZI v pritožbi zoper odločbo organa prve stopnje izpostavlja le, da v celoti izpolnjuje pogoje 
za delovanje društva iz druge alineje drugega odstavka 30. člena Zakona o društvih, o čemer 
organ prve stopnje sploh ni presojal in ni bilo predmet njegove odločitve. 
 
Vlada Republike Slovenije kot drugostopenjski organ vsem argumentom, navedenim v 
prvostopenjski odločbi pritrjuje in ugotavlja, da pritožbene navedbe vsebinsko niso relevantne 
in ne vplivajo na ugotovitve oziroma zaključek, da dejavnost CZNI ne dosega kriterijev za 
ohranitev statusa društva v javnem interesu. Poleg tega pa na podlagi listin iz spisovne 
dokumentacije ugotavlja oziroma poudarja, da je ministrstvo z dopisoma št. 093-6/2012 z dne 
5. 9. 2016 in z dne 2. 12. 2016 CZNI pozvalo, da prikaže relevantne podatke za ohranitev 
statusa in ga opozorilo, da je potrebno izpolnjevanje kriterijev izkazati s poročilom o delu in z 
različnimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija, ali z drugimi listinami, s 
katerimi lahko dokaže rezultate svojega delovanja v javnem interesu. Kot je razvidno iz 
spisovne dokumentacije, dopolnitev poročila društva, ki ga je ministrstvo prejelo 2. 12. 2016, 
po mnenju pritožbenega organa tem vsebinskim kriterijem ni zadostilo. 
 
Na podlagi navedenega je organ druge stopnje potrdil odločbo organa prve stopnje, pritožbo 
pa zavrnil kot neutemeljeno. 
 
Vir: MP 
 
 
 
 



Vlada z dnem 15.5.2017 razrešila generalnega sekretarja na zunanjem ministrstvu 
 
Vlada je mag. Stanislava Vidoviča, rojenega 21. 2. 1963, z dnem 15. 5. 2017 razrešila s 
položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve.  
 
Mag. Stanislav Vidovič je bil z odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 24. 12. 2014, z 31. 12. 
2014 imenovan na položaj generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve za dobo 
petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Minister za zunanje zadeve je Vladi Republike Slovenije predlagal, da se mag. Stanislav 
Vidovič razreši s položaja generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve zaradi 
prevzema novih delovnih obveznosti. Zakon o javnih uslužbencih v 1. točki drugega odstavku 
83. člena določa, da se uradnik iz drugega odstavka 82. člena tega zakona z odločbo razreši s 
položaja, če to sam zahteva oziroma s tem soglaša. 
 
Vir: MZZ 


