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100. redna seja Vlade RS
Vlada določila ukrepe za prestrukturiranje davčnih bremen
Vlada je na današnji redni seji določila paket ukrepov davčnega prestrukturiranja.
Ukrepi so bili pripravljeni na podlagi večmesečnih usklajevanj z različnimi deležniki.
Osnovni namen ukrepov je znižanje davčne obremenitve dohodkov iz dela, predvsem s
ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in najproduktivnejših zaposlenih, ki
praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v podjetjih. Vlada predlaga
obravnavo novel zakonov po nujnem postopku.
Predloga zakonov (novela Zakona o dohodnini in novela Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb) določata ukrepe za davčno razbremenitev dela in ukrepe za nadomestitev izpada javno
finančnih prihodkov. Osnovni namen predlaganih sprememb je znižanje davčne obremenitve
dohodkov iz dela, predvsem s ciljem davčne razbremenitve visoko strokovnih in
najproduktivnejših zaposlenih, ki praviloma več prispevajo k dodani vrednosti, ustvarjeni v
podjetjih. S tem se bo zagotovilo konkurenčnejše poslovno okolje za podjetja, ki zaposlujejo v
Sloveniji, ohranjanje delovnih mest v Sloveniji ter pozitiven vpliv na produktivnost in
učinkovitost v podjetjih. Pri tem je za dosego navedenih ciljev nujno zagotavljanje trajnega
strukturnega uravnoteženja javnih financ in vzdrževanje približno enake ravni socialne države.
Navedeno se bo doseglo s prestrukturiranjem davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki
pravnih oseb. Predlagajo se tudi določene druge spremembe, ki sledijo ureditvi posameznih
zadev, glede katerih so se tekom izvajanja obeh zakonov pojavila odprta vprašanja.
Drugi pomemben namen predlaganih sprememb v noveli Zakona o dohodnini pa je uskladitev
obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti s
spremembami na področju pavšalnega določanja dohodka na področju kmetijstva in
gozdarstva, ki jih prinaša nova ureditev sistema ugotavljanja katastrskega dohodka.
Pomembna je tudi uvedba določenih administrativnih poenostavitev pri izpolnjevanju davčnih
obveznosti za majhne obsege prve stopnje predelave kmetijskih in gozdarskih pridelkov v
okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Za prestrukturiranje davčnih bremen med dohodki iz dela in dohodki pravnih oseb se
predlagajo naslednje spremembe:
• sprememba lestvice za odmero dohodnine, in sicer med 2. in 3. razred se uvede nov
davčni razred pri neto davčni osnovi v višini 48.000 evrov in s stopnjo 34 %, hkrati pa
se zniža stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu z 41 % na 39 %, medtem, ko
stopnja v zadnjem davčnem razredu ostane nespremenjena, to pomeni v višini 50 %;
• zvišuje se dohodkovni prag za upravičenost do najvišje dodatne splošne olajšave za
300 evrov, in sicer s sedanjih 10.866,37 evrov na 11.166,37 evrov;
• uvaja se razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost po zakonu, ki ureja delovna
razmerja, v višini 70 % povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji, če je izplačan
enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati in če so v splošnem aktu
delodajalca določeni kriteriji in upravičenost vseh delavcev do dela plače za poslovno
uspešnost, ali pa če niso upravičeni vsi delavci, pod pogojem, da je s kolektivno
pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih
in kriterijih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na
podlagi te kolektivne pogodbe,

•

zvišuje se stopnja davka od dohodkov pravnih za dve odstotni točki, in sicer s 17 % na
19 %.

Z namenom doseči cilje na področju obdavčevanja kmetijske dejavnosti fizičnih oseb se
predlagajo naslednje spremembe:
• v pavšalni način določanja davčne osnove se vključuje tudi pridelava posebnih kultur,
ki so ustrezno evidentirane pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, ter se ohranja
davčna obravnava proizvodnje vina ne glede na obseg v okviru osnovne kmetijske
dejavnosti;
• kot dohodek v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo se
opredeli tudi dohodek, dosežen z malim obsegom prve stopnje predelave lastnih
kmetijskih in gozdarskih pridelkov v določene izdelke, in se določi oprostitev
dohodnine od tega dohodka, posledično pa za davčne namene ne bo potrebno voditi
knjigovodstva oziroma ustreznih evidenc, kot sedaj, in davčno potrjevati računov. Mali
obseg predelave se določi s prihodkovnim pragom;
• jasneje se ureja, da se kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske
dejavnosti rezidentov šteje tudi dohodek od pridelave na kmetijskih in gozdnih
zemljiščih izven Slovenije;
• za leta 2017, 2018 in 2019 mehanizem postopnega prehoda posameznega kmečkega
gospodinjstva oziroma člana kmečkega gospodinjstva na višje obveznosti iz naslova
dohodnine in posredno prispevkov za socialno varnost.
Druge predlagane spremembe:
• v noveli Zakona o dohodnini so predlagane spremembe na naslednjih področjih: status
dvojnega rezidentstva, jasnejša ureditev glede izobraževanja in usposabljanja v
povezavi s promocijo zdravja na delovnem mestu, oprostitev plačila dohodnine od
pravičnega zadoščenja, prejetega v zvezi s postopki pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice, obdavčitev zavezancev, ki prejemajo dohodek iz delovnega
razmerja iz tujine, dohodki od prihrankov v obliki obresti in uskladitev z zakonom o
političnih strankah glede olajšave za donacije za izplačila političnim strankam;
• v noveli Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb se predlagane spremembe na
naslednjih področjih: uskladitev z zakonom o političnih strankah glede olajšave za
donacije političnim strankam in urejanje davčne obravnave amortizacije dobrega
imena.
Predlagane rešitve novele Zakona o dohodnini bodo imele za posledico znižanje prihodkov
državnega proračuna iz naslova dohodnine v skupnem znesku okoli 106 mio evrov.
Predlagane rešitve novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb pa zvišanje prihodkov
državnega proračuna iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb za okoli 60 mio evrov letno.
Neto finančni učinek novel obeh zakonov bo torej znižanje prihodkov državnega proračuna za
okoli 46 mio evrov, ki se bo pokril s povečanjem učinkovitosti pobiranja davkov.
Sprememba lestvice za odmero dohodnine pomeni znižanje davčne obveznosti vseh
zavezancev, ki prejemajo dohodke nekje nad 1,6 povprečne plače v Republiki Sloveniji (ne
letnem nivoju je to 31.140 evrov), in sicer to pomeni znižanje za približno 10 % vseh
zavezancev. Zavezancu, ki prejema dohodek v višini 1,64 povprečne plače in uveljavlja samo
splošno olajšavo, se bo znižala davčna obremenitev za približno 39 evrov letno (3 evre na
mesec), zavezancu z dohodkom v višini dveh povprečnih plač za okoli 412 evrov letno (34
evrov na mesec). Pri zavezancu, ki prejema dohodek v višini 3 povprečnih plač, bo imel letno
davčno obveznost nižjo za približno 1.440 evrov (mesečno okoli 120 evrov). Povišanje
dohodkovnega praga za najvišjo dodatno splošno olajšavo za 300 evrov bo imelo za posledico
znižanje davčne obveznosti za 19.738 zavezancev, upravičencev do dodatne splošne
olajšave. Pri dohodku v višini 11.000 evrov na letnem nivoju bodo zavezanci razbremenjeni za
okoli 335 evrov letno oziroma za okoli 28 evrov mesečno.
Vir: MF

Vlada določila predloge sprememb davčnega postopka
Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in ga poslala v sprejetje državnemu zboru.
S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku se
poenostavljajo postopki pobiranja davkov oziroma izpolnjevanja davčne obveznosti za
zavezanca za davek in zagotavlja doslednost davčne postopkovne zakonodaje. Potreba po
predlaganih spremembah se je pokazala tudi pri izvajanju veljavne zakonodaje ter upošteva
predloge strokovne javnosti in davčnih zavezancev.
Pomembna novost, s katero se odpravljajo administrativne ovire za davčne zavezance ter
zmanjšujejo stroški njihovega vodenja računovodstva je, da bo davčni organ vsem
zavezancem – samozaposlenim osebam, družbenikom, ki so obvezno ali prostovoljno
vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, davčnim zavezancem, ki opravljajo dejavnost
kot postranski poklic in drugim prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, za
katere davčni organ razpolaga s podatki za določitev zavarovalne osnove, izdal predizpolnjeni
obračun prispevkov za socialno varnost. Pri tem gre za vse tiste zavezance, ki morajo sami
obračunati in plačati prispevke za socialno varnost, davčni organ pa ima na voljo podatke za
določitev osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost.
Uvaja se tudi petdnevni zamik plačila davčnega odtegljaja, s čimer se davčnim zavezancem
omogoči lažje plačilo davkov in prispevkov (likvidnostni zamik). Na ta način se poenostavljajo
tudi postopki pobiranja davkov, določa se enotnejši rok za predložitev davčnih obračunov in
plačilo po predloženih obračunih. Uvajajo pa se tudi dodatne možnosti obročnega plačila
davka, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga. Gre za pomembne
spremembe v davčni zakonodaji, ki zagotavljajo večjo pravno varnost davčnih zavezancev,
manj obremenjujejo gospodarstvo ter vplivajo na konkurenčnost in prispevajo k prostovoljnemu
pobiranju davkov.
Zakon predlaga tudi novo sistemsko ureditev zaračunavanja obresti, ki bremenijo davčnega
zavezanca zaradi (ne)izpolnjevanja davčnih obveznosti. Po predlogu zakona se obrestna mera
povišuje s fazo neizpolnjevanja obveznosti. Predlagana rešitev zagotavlja davčno pravičnost,
saj odpravlja nesorazmerje v zvezi s plačilom obveznosti glede na težo kršitve. Sprememba
višine obresti daje davčnim zavezancem priložnost, da izkoristijo institut samoprijave, ki je v
primerjavi z veljavno ureditvijo za davčnega zavezanca ugodnejši.
Predlog zakona uvaja možnost predložitve davčnega obračuna v okviru davčnega
inšpekcijskega nadzora. Če bo davčni zavezanec vložil davčni obračun v skladu z
ugotovitvami davčnega inšpekcijskega nadzora in bo hkrati s predloženim davčnim obračunom
ugotovljeno obveznost v celoti poravnal skupaj z zamudnimi obrestmi, bo plačal samo obresti
po 5 % letni obrestni meri in ne bo z globo kaznovan za prekršek zaradi nepredloženega ali
nepravilno predloženega obračuna (ker ni predložil davčnega obračuna na predpisan način
oziroma v predpisanih rokih).
Pomembna novost so tudi spremembe na področju davčne izvršbe, ki so namenjene
zagotavljanju eksistence dolžnika, njegovih družinskih članov in drugih oseb, ki jih mora
dolžnik preživljati ter učinkovitost davčne izvršbe.
S prenosom Direktive 2015/2376/EU (DAC3) se še dodatno razširja avtomatična izmenjava
informacij med državami članicami EU, in sicer s sistematičnim pošiljanjem vnaprejšnjih
davčnih stališč s čezmejnim učinkom in vnaprejšnjih cenovnih sporazumov, s čimer se želi
doseči njihova večja dostopnost za vse države članice, s tem pa tudi preglednost in pravna
varnost glede izdajanja vnaprejšnjih davčnih stališč.
S prenosom Direktive 2016/881/EU (DAC4) se ureja področje izmenjave poročil po državah.
Poročilo po državah vsebuje določene informacije o svetovni porazdelitvi dohodka, plačanih in
obračunanih davkih ter kraju in vrsti opravljanja poslovne dejavnosti mednarodne skupine
podjetij. Na podlagi teh informacij bo davčni organ lažje ocenil tveganja, povezana z

določanjem transfernih cen, in druga tveganja, povezana z zniževanjem davčne osnove in
preusmerjanjem dobička.
Prenos navedenih direktiv je povezan tudi z ukrepi OECD Akcijskega načrta za projekt BEPS
(angl.: Base Erosion and Profit Shifting) glede zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja
dobička, ki ga Slovenija podpira in prepoznava njegov strokovni in politični pomen ter
zahtevnost. Ukrepi imajo za cilj državam zagotoviti instrumente, s katerimi se bosta zajezila
zmanjševanje davčne osnove in preusmerjanje dobička.
Vir: MF

S centralnim kreditnim registrom do učinkovitejšega obvladovanja kreditnih tveganj
Vlada je danes sprejela predlog zakona o centralnem kreditnem registru. Banka
Slovenije že zdaj upravlja sistem za izmenjavo informacij o zadolženosti fizičnih oseb, v
skladu z novim zakonom pa bo centralni kreditni register vseboval tudi podatke o
zadolženosti podjetij. To bo prispevalo k učinkovitejšemu obvladovanju kreditnih
tveganj.
Predlog zakona daje podlago za vzpostavitev centralnega kreditnega registra, ki bo vseboval
podatke o zadolženosti fizičnih oseb in poslovnih subjektov. Gre za nadgradnjo obstoječe
ureditve, kjer Banka Slovenije na podlagi zakona o bančništvu upravlja sistem za izmenjavo
informacij o boniteti strank, vendar le fizičnih oseb. V centralnem kreditnem registru pa se
bodo po novem zbirali tako podatki o zadolženosti posameznikov kot tudi podjetij.
Z registrom bo upravljala Banka Slovenije, ki bo podatke uporabljala za izvajanje nalog na
področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makrobonitetnega
nadzora in upravljanja tveganj ter za izvajanje nadzora nad bankami.
Podatke bodo regulatorju bančnega trga sporočale banke in hranilnice ter drugi kreditodajalci,
kot so gospodarske družbe, katerih prevladujoča dejavnost je sklepanje kreditnih pogodb ali
opravljanje storitev finančnega zakupa ali faktoringa, kreditodajalci, ki opravljajo storitve
potrošniškega kreditiranja, ponudniki plačilnih storitev, Družba za upravljanje terjatev bank,
Stanovanjski sklad RS in Eko sklad.
Kreditodajalci si bodo lahko pod določenimi pogoji izmenjevali podatke iz centralnega
kreditnega registra. Tako bodo lahko ocenjevali kreditno sposobnost strank in posledično
učinkoviteje obvladovali kreditno tveganje, ne bodo pa smeli teh podatkov uporabiti za
neposredno ali ciljno trženje.
Predlog zakona tako fizični osebi kot poslovnemu subjektu omogoča, da se seznani z vsemi
podatki, ki se o njem obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, s čemer se zagotavlja kontrola
pravilnosti podatkov in posledično izboljšanje kakovosti podatkov o kreditojemalcu.
Vzpostavitev centralnega kreditnega registra sledi tudi aktivnostim v evropskem bančnem
prostoru, kjer si Evropska centralna banka že od leta 2011 prizadeva za vzpostavitev enotne
baza podatkov s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v evrskem
območju. To bazo bo mogoče vzpostaviti le s povezovanjem nacionalnih kreditnih registrov in
poenotenjem nacionalnih poročevalskih okvirov o kreditnih tveganjih.
Tudi Evropska komisija v svojih priporočilih v okviru postopka za preprečevanje in
odpravljanje makroekonomskih neravnotežij meni, da bi prav vzpostavitev enotnega registra
posojil zmanjšala tveganje čezmerne zadolženosti sektorja malih in srednjih podjetij, katerih
raven slabih posojil je še vedno visoka. Banka Slovenije se je zato v sodelovanju z
Združenjem bank Slovenije zavezala, da bo še letos vzpostavila centralni kreditni register kot
osrednjo zbirko podrobnih statističnih podatkov o kreditnih tveganjih, ki bo omogočala
učinkovitejše obvladovanje kreditnih tveganj kot tudi zmanjšala tveganje čezmerne
zadolženosti.

Vir: MF

Vlada odpravlja pomanjkljivosti iz novele zakona o investicijskih skladih
Vlada je danes sprejela predlog novele zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje, ki v slovensko zakonodajo prenaša rešitve iz evropske direktive ter
odpravlja ugotovljene pomanjkljivosti in nedoslednosti obstoječega zakona.
Rešitve, ki izhajajo iz pravnega reda EU, so vzpostavitev enotnih pravil glede skrbnika,
vzpostavitev in izvajanje sistema prejemkov s strani družb za upravljanje ter določitev višjih
zneskov globe, ki jih lahko Agencija za trg vrednostnih papirjev izreče družbi za upravljanje,
upravljavcu alternativnega investicijskega sklada in skrbniku.
Prejšnjo direktivo je bilo treba dopolniti in spremeniti, tako da se je upošteval razvoj trga
investicijskih skladov in dosedanje izkušnje udeležencev na trgu in nadzornikov, zlasti glede
odprave razlik med nacionalnimi določbami o dolžnostih in odgovornostih skrbnikov, plačni
politiki in sankcijah.
V Sloveniji je konec marca letos poslovalo devet družb za upravljanje s sedežem v Republiki
Sloveniji, ki so upravljale 114 vzajemnih skladov oz. podskladov krovnega sklada. Konec
marca je bilo notificiranih tudi 115 kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive
vrednostne papirje (KNPVP) iz drugih članic EU, ki so se tržili v Sloveniji.
Število vlagateljev v vzajemne sklade po stanju na dan 31. marca 2016 je bilo 427.785, po
stanju na dan 31. decembra 2013 pa 420.801. Čista vrednost sredstev vzajemnih skladov je
bila konec marca letos 2.242,6 milijona evrov.
Vir: MF

Vlada določila predlog Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike
Vlada je na današnji redni seji določila besedilo predloga Zakona o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske uporabnike in ga poslala v sprejetje državnemu zboru. Zakon
med drugim predvideva vzpostavitev evidence o menicah, ki jih izdajajo proračunski
uporabniki, s čimer bo omogočen dodaten nadzor nad zadolževanjem proračunskih
uporabnikov oziroma prevzemanjem obveznosti v breme državnega in občinskih
proračunov.
Pri dosedanjem izvajanju Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike se
je v praksi izkazalo, da je treba posamezna področja iz zakona urediti. Gre za naslednja
področja:
‒ odpiranje in uporabo transakcijskih računov za upravljanje sredstev varnostnih rezerv,
ki jih v imenu in za račun RS pri bankah odpira SID banka;
‒ odpiranje in uporabo transakcijskih računov pri tujih bankah, ki jih Ministrstvo za
obrambo uporablja za nemoteno opravljanje nalog obrambnih atašejev, obrambnih
predstavnikov pri mednarodnih organizacijah in drugih javnih uslužbencev na
obrambnem področju, ki so izenačeni z diplomati v sprejemnih državah oziroma pri
mednarodnih organizacijah, ter za potrebe delovanja vojaških predstavništev v tujini in
slovenskih kontingentov na mednarodnih operacijah in misijah;
‒ odpiranje trgovalnih računov, ki jih proračunski uporabniki uporabljajo za nakup,
prodajo, preknjižbo in hrambo ter druge oblike razpolaganja z nematerializiranimi
vrednostnimi papirji in drugimi finančnimi instrumenti ter njihovega upravljanja na
domačem in tujih kapitalskih trgih, pri izbranih ponudnikih, ki opravljajo investicijske
storitve v skladu s posebnimi predpisi.
Predlog zakona določa tudi nekatere nove storitve in naloge UJP. Kot eno izmed novosti
predlog zakona predvideva vzpostavitev evidence o menicah, ki jih izdajajo proračunski

uporabniki, s čimer bo omogočen dodaten nadzor nad zadolževanjem proračunskih
uporabnikov oziroma prevzemanjem obveznosti v breme državnega in občinskih proračunov.
Poleg navedenega predlog zakona ureja vprašanja, ki se nanašajo na:
- register proračunskih uporabnikov (npr. nabor podatkov v registru, identifikacija enot
registra, izključitev iz registra),
‒ posebne namenske transakcijske račune pri Banki Slovenije, ki so namenjeni
ločenemu vodenju sredstev,
‒ posebne račune z ničelnim stanjem, ki jih proračunski uporabniki lahko odpirajo pri
bankah in hranilnicah za namen dviga ali pologa domače in tuje gotovine,
‒ poročanje zavezancev o računih, ki so odprti izven sistema enotnega zakladniškega
računa (v nadaljnjem besedilu: EZR) v državi in tujini,
‒ sistem za spletno plačevanje storitev proračunskih uporabnikov in zunanjih
ponudnikov,
‒ obdelavo osebnih in drugih varovanih podatkov in
‒ prekrške.
Vir: MF

Vlada soglaša s prispevkom OECD za vzpostavitev in vzdrževanje sistema izmenjave
informacij med državami
Vlada je na današnji redni seji dala soglasje, da Republika Slovenija prispeva
Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj finančna sredstva za vzpostavitev in
vzdrževanje sistema izmenjave informacij med državami.
Države članice OECD so se zavezale, da bodo skupaj nastopile v boju proti čezmejnim
davčnim goljufijam, davčnim utajam in agresivnemu davčnemu načrtovanju. Svet OECD je
zato 15. julija 2014 sprejel OECD Standard avtomatične izmenjave informacij o finančnih
računih za namene obdavčevanja (OECD standard). Med podpisnicami Večstranskega
sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih je bila
29. oktobra 2014 tudi Slovenija, s čimer se je zavezala k implementaciji OECD standarda in
prvi avtomatični izmenjavi informacij o finančnih računih z drugimi jurisdikcijami v letu 2017.
Jurisdikcije, ki so se zavezale uvesti OECD standard, so morale sprejeti predpise, ki določajo
obveznost finančnih institucij, da izvajajo postopke dolžne skrbnosti in poročajo informacije, kot
določa OECD standard. Z namenom, da bo razširjena avtomatična izmenjava informacij o
finančnih računih znotraj Evropske unije skladna z mednarodnim razvojem na tem področju, je
Svet EU 9. decembra 2014 sprejel Direktivo glede obvezne avtomatične izmenjave podatkov
na področju obdavčenja. Vsebina te direktive in vsebina OECD standarda avtomatične
izmenjave informacij o finančnih računih za namene obdavčevanja sta bila v slovenski pravni
red prenesena z novelo Zakona o davčnem postopku.
Z uvedbo nove zakonodaje so poročevalske finančne institucije Slovenije dolžne Finančni
upravi Republike Slovenije letno (do 30. junija) sporočati informacije o finančnih računih
nerezidentov. Finančna uprava Republike Slovenije pa je dolžna predpisane informacije o
finančnih računih letno (do 30. septembra) sporočati pristojnemu organu druge države, v
katerih je stranka rezident za davčne namene.
Izmenjave podatkov med državami naj bi potekale preko sistema CTS – Common
Transmission System. Preko tega sistema naj bi v prihodnjem letu potekala tudi izmenjava
informacij na podlagi Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o izmenjavi poročil po
posameznih državah (CbCR izmenjava). Z vidika mednarodne izmenjave informacij z
državami, ki niso članice EU, je CTS sistem edini tehnološko učinkovit sistem, ki bo
kompatibilen tudi z že obstoječim CCN omrežjem, ki se trenutno uporablja za izmenjavo
informacij med državami članicami EU.

Vsaka država, ki je podprla uporabo tega sistema, bi morala tako za razvoj in vzpostavitev
CTS sistema OECD do konca leta 2016 prispevati sredstva v višini 150.000 EUR, v nadaljnjih
letih pa po ocenah OECD dodatno še 20.000 EUR letno za vzdrževanje tega sistema.
Plačilo zahtevanega prispevka bi bilo poravnano v dveh obrokih. Prvi obrok v višini 100.000
EUR se poravna najkasneje do 31. 12. 2016, drugi obrok v višini 50.000 EUR pa najkasneje
do 31. 3. 2017.
Sredstva za plačilo prvega obroka finančnega prispevka so v letu 2016 zagotovljena v okviru
finančnega načrta Finančne uprave RS, sredstva za plačilo drugega obroka kot tudi sredstva
za plačilo letnega vzdrževanja bo Finančna uprava Republike Slovenije načrtovala v svojem
finančnem načrtu v okviru proračuna za leti 2017 in 2018 kot tudi v proračunih naslednjih let.
Vir: MF

Akreditacija organa upravljanja in organa za potrjevanje
Vlada je s Sklepom št. 54200-7/2014/6 z dne 24. 4. 2014, imenovala Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti za organ upravljanja Sklada evropske pomoči za
najbolj ogrožene v Republiki Sloveniji. Na tej podlagi je Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti pričelo s pripravo in izvajanjem Operativnega programa za hrano
in/ali osnovno materialno pomoč za podporo iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v
Sloveniji.
Ministrstvo je do danes izvedlo dve javni naročili za nakup hrane (za leta 2014, 2015 in 2016),
ki sta jo Karitas in Rdeči križ razdelila med osebe, ki so materialno ogrožene. Obe organizaciji
sta bili na javnem razpisu izbrani tudi za delitev hrane v letih 2017 - 2019, MDDSZ pa pravkar
zaključuje javno naročilo za nakup hrane za to obdobje (2017 -2019). Vrednost celotnega
Operativnega programa je 24 mio evrov.
Pred povračilom sredstev iz Bruslja je na podlagi ustaljenih postopkov potrebna akreditacija
sistema črpanja sredstev Operativnega programa za pomoč materialno najbolj ogroženim za
obdobje 2014 - 2020. Akreditacija je poseben postopek preverjanja ustreznosti sistema
črpanja, ki ga opravi Urad za nadzor proračuna RS. Le-ta je ugotovil, da je sistem
ustrezen, Vlada RS pa je to na današnji seji potrdila in bo o tem obvestila Evropsko
Komisijo. S tem Republika Slovenija Evropski Komisiji daje zagotovilo, da so spoštovane vse
zakonske norme in načela pri izvajanju tega Operativnega programa.
Po obvestilu Komisiji bomo lahko v Bruselj posredovali zahtevke za povračilo doslej izplačanih
sredstev za izvajanje tega Operativnega programa v višini 3.536.319,11 evrov.
Vir: MDDSZ

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih, oborožitvi
in posebni opremi policije
Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vozilih, plovilih,
oborožitvi in posebni opremi policije in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprememba odpravlja pomanjkljivost trenutno veljavne uredbe, ki med vozili ne ureja mopedov
in ne daje podlage za namestitev naprav za svetlobno in zvočno signalizacijo na oklepni
transporter in vodni top, ki sta specialni vozili, saj sta specialno namensko predelana. S
spremembo uredbe se ureja tudi barvo policijskih vozil in plovil.
Vir: MNZ

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah
ob vodotoku Bistrica v občini Ruše
Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih
zemljiških parcelah ob vodotoku Bistrica v občini Ruše.
Vlada na predlog občine Ruše v skladu z Zakonom o vodah določa drugačno zunanjo mejo
priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, na desnem bregu vodotoka Bistrica v Bistrici pri
Limbušu.
Vlada lahko na predlog nosilca prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo
priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če: gre za poseg na obstoječem stavbnem
zemljišču znotraj obstoječega naselja; se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti
ali ogroženosti; se s tem ne poslabšuje stanje voda; je omogočeno izvajanje javnih služb; ne
omejuje obstoječe posebne rabe voda in to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.
Direkcija RS za vode je s strokovnim mnenjem ugotovila, da to območje izpolnjuje vseh šest
pogojev za zoženje priobalnega zemljišča, ki jih predpisuje zakon
Vir: MOP

Koncesija za rabo podzemne vode iz vodnega vira NIKO
Vlada RS je izdala odločbo, s katero se podeli koncesija za rabo vode za proizvodnjo pijač iz
vrtine NIKO-1/08 družbi Huber, d. o. o.,
Puconci. Na osnovi te odločbe se bo s
koncesionarjem sklenila še koncesijska pogodba. Obseg vodne pravice, izražen kot največja
dovoljena skupna letna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz vrtine NIKO-1/08 je
94.608 m3/leto. Največja dovoljena trenutna prostornina (količina) rabe podzemne vode iz
vrtine NIKO-1/08 je 3 l/s.
Voda se bo polnila v objektih družbe Huber, d. o. o., ki v času sklenitve te pogodbe še niso
zgrajeni oziroma opremljeni za proizvodnjo pijač. Koncesionar mora dokončati izgradnjo
objektov in naprav za črpanje podzemne vode iz vrtine NIKO-1/08 ter za stekleničenje in
proizvodnjo pijač.
Za podpis koncesijske je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Vir: MOP

Odločbe o podaljšanju koncesij na 11-ih dimnikarskih območjih
Vlada RS je izdala 11 odločb, s katerimi se podaljšajo koncesije za izvajanje obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega
zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskih območjih:
- Hrastnik, podeljena družbi Petrol Energetika proizvodnja in distribucija energetskih
medijev d. o. o., Ravne na Koroškem;
- Šentjernej, Sevnica, Škocjan, Krško, Kozje, Dobrepolje in Brežice, podeljene družbi
Snedim, družba za storitve, trgovino in proizvodnjo, d. o. o., Sevnica;
- Brda, podeljena družbi Ekoenergetika-dimnikarstvo družba za varstvo okolja d. o. o.,
Ormož;
- Trnovska vas, podeljena družbi Dimnikarstvo-Završnik z družbeniki podjetje za
dimnikarske storitve in servisiranje d. o. o., Ptuj;
- Benedikt, podeljena podjetniku Dimnikarstvo Jože Klobasa s. p., Lenart v Slovenskih
goricah.
Za podpis koncesijskih pogodb je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

Zakon o varstvu okolja določa, da lahko vlada v primeru prenehanja koncesijskega razmerja za
izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe pred 31. 12. 2016, na zahtevo
koncesionarja, ki jo lahko vloži najkasneje v roku treh mesecev pred iztekom veljavnosti
koncesijske pogodbe za koncesionarje, ki jim koncesijska pogodba poteče med 15. 4. in 31.
12. 2016, oziroma najkasneje do 15. 1. 2016 za tiste koncesionarje, ki jim koncesijska pogodba
poteče med 31. 12. 2015 in 14. 4. 2016, le to podaljša do 31. 12. 2016, če koncesionar
izpolnjuje vse predpisane pogoje in zoper njega ni pričet postopek za odvzem koncesije.
Koncesionarji, ki pravočasno vložijo zahtevo za podaljšanje veljavnosti koncesije pravico do
nadaljnjega opravljanja gospodarske javne službe tudi po prenehanju koncesijske pogodbe, in
sicer za čas do sklenitve nove koncesijske pogodbe.
Ministrstvo za okolje in prostor je v predhodnem postopku preverilo, ali koncesionarji
izpolnjujejo predpisane pogoje, nato pa še, ali morebiti ni pričet postopek za odvzem koncesije.
Ministrstvo je ugotovilo, da so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za podaljšanje koncesij, in sicer
do 31. decembra 2016.
Vir: MOP

Odločba o podelitvi koncesije na dimnikarskem območju Rogatec
Vlada RS je izdala odločbo, s katero se na podlagi javnega poziva podeli koncesija za
izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in
čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe
energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na dimnikarskem območju
Rogatec, podjetniku Dimnikarstvo Božič, Andrej Božič s. p., Rogaška Slatina.
Za podpis koncesijske pogodbe je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno
Majcen.
Sprememba Zakona o varstvu okolja določa, da se za tista koncesijska območja, na katerih ni
koncesionarja z veljavno koncesijsko pogodbo po 31. 12. 2015 izvede javni poziv. Ministrstvo
za okolje in prostor (MOP) je 3. 8. 2016 objavilo Ponovni javni poziv za podelitev začasne
koncesije na dimnikarskem območju Rogatec. MOP je prejel tri pravočasne zahteve za
podelitev začasne koncesije, in sicer s strani podjetnika Franc Vindiš s. p., Slovenska Bistrica,
družbe Dimnikarska služba Vehovar d. o. o., Maribor ter podjetnika Dimnikarstvo Božič, Andrej
Božič s. p., Rogaška Slatina.
V primeru več prijav na posamezno dimnikarsko območje ima prednost pri podelitvi oseba,
katere sedež je najbližje središču koncesijskega območja. V okviru predhodnega postopka je
bilo ugotovljeno, da ima podjetnik Dimnikarstvo Božič, Andrej Božič s. p., Rogaška Slatina,
sedež najbližje sedežu občine Rogatec in, da podjetnik izpolnjuje vse predpisane pogoje.
Vir: MOP

Sklenitev aneksa za rabo vode s koncesionarjem Droga Kolinska
Vlada RS je sklenila aneks h koncesijski pogodbi z dne 31. 8. 2005 s koncesionarjem Droga
Kolinska, Živilska industrija d. d., Ljubljana, v zvezi z rabo vode iz vodnih virov G-9/78, G10/95, V-3/66-70 in K-2a/86 za proizvodnjo pijač. Predmet tega aneksa je vračilo razlike plačil
med že plačanim zneskom plačila za koncesijo in zneskom nadomestila za rabo vode,
izračunanim v skladu z Zakonom o vodah, in sicer za leto 2015.
Razlika med že plačanim zneskom plačila za koncesijo, ki ga je koncesionar plačal do 31. 12.
2015, ter zneskom nadomestila za rabo vode znaša je 338.128 evrov. Ta znesek se bo
koncesionarju vrnil v enkratnem znesku.
Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.

Vir: MOP

Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh
Vlada RS je izdala Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov (TGP) in ozonu škodljivih
snoveh.
S predlagano uredbo se za izvajanje evropske uredbe (517/2014) o določenih fluoriranih TGP
določajo pristojni organi, nadzor in sankcije za kršitve njenih določb.
Prav tako ta uredba določa tudi pravila za usposabljanje in izdajanje spričeval osebi, ki izvaja
preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali
razgradnjo opreme, ki vsebuje fluorirane TGP in ozonu škodljive snovi, ter pravila za izbiro
izvajalcev usposabljanja.
Uredba zasleduje zlasti naslednje cilje: uspešno izvajanje ukrepov za zmanjšanje izpustov ob
uporabi fluoriranih TGP in ozonu škodljivih snovi; zmanjšanje administrativnih bremen za
gospodarstvo; zmanjšanje finančnih bremen za gospodarstvo; povečevanje uspešnosti in
učinkovitosti javne uprave na področju fluoriranih TGP in ozonu škodljivih snovi.
Novosti rešitev iz predlagane uredbe so med drugim: oseba, ki daje na trg fluorirane TGP,
mora ministrstvu do konca marca predložiti poročilo za preteklo leto o vrstah in količinah
prodanih fluoriraih TGP; omogočena prodaja nepremične opreme na trg in njeno nameščanje,
kar pa lahko izvaja samo pooblaščeno podjetje; sproščeni so pogoji za opravljanje izpita, kar
pomeni, da so odpravljene mnoge ovire glede vrste in stopnje izobrazbe ter delovnih izkušenj
za delo. To v praksi pomeni, da naj k izpitom po tej uredbi pristopi čim širši krog kandidatov, s
čimer se odpravlja eden izmed vzrokov, zakaj osebe, ki so delale s fluroriranimi TGP, niso
pridobile potrebnih znanj in opravile ustreznega izpita ter posledično niso pravilno ravnale s
fluoriranimi TGP in ozonu škodljivimi snovmi; spričevalo za opravljeni izpit po tej uredbi se
dodeli za nedoločen čas, kar pomeni izdatno zmanjšanje administrativnih in finančnih
obremenitev gospodarstva, ki uporablja te snovi.
Vir: MOP

Odgovor Varuhu človekovih pravic glede pravic prejšnjih imetnikov stanovanjske
pravice ali prejšnjih imetnikov pravice začasne uporabe stanovanja na hišniških
stanovanjih
Vlada RS je sprejela Odgovor na zahtevo Varuha človekovih pravic RS, in sicer glede pobude
Iniciativnega odbora hišnikov za ponovno uveljavitev 175. a člena Stanovanjskega zakona
(SZ-1B) o pravicah prejšnjih imetnikov stanovanjske pravice ali prejšnjih imetnikov pravice
začasne uporabe stanovanja na hišniških stanovanjih.
Vlada v odgovoru meni, da so rešitve v prvotnem in veljavnem stanovanjskem zakonu skladne
z Ustavo RS ter da bi ponovna uveljavitev 175. a člena oziroma ponovna ureditev vsebine, ki
jo je urejal ta člen, izpostavila oziroma dala prednost samo eni skupini ljudi uporabnikov
službenih stanovanj in bi s tem uzakonili neenakost uporabnikov službenih stanovanj.
Vlada zato meni, da za enačenje hišniških, dejansko službenih stanovanj, s stanovanji, na
katerih je bila v preteklosti pridobljena neomejena stanovanjska pravica (prejšnja družbena
stanovanja in stanovanja, ki so bila predmet denacionalizacije), ni nikakršne sistemske pravne
podlage, zato ne podpira možnosti za sprejem zakonodaje, ki bi uvedle t. i. nadomestno
privatizacije za hišnike.
Varuhinja človekovih pravic je na vlado naslovila prošnjo za opredelitev do pobude
Iniciativnega odbora hišnikov, o ponovni uveljavitvi 175. a člena SZ-1B, za natančnejše
pojasnilo glede razlogov, ki so narekovali črtanje 175. a člena SZ-1B z Zakonom za

uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ter utemeljitev izvora podatkov o ocenjenem številu
uporabnikov službenih (hišniških) stanovanj. Pobudnik trdi, da je SZ-1B priznal določene
pravice prejšnjim imetnikom pravice začasne uporabe stanovanj na hišniškem stanovanju, ki
naj bi jim bile ukinjene z uveljavitvijo ZUJF. SZ-1B je bil razveljavljen z določbo 35. člena
ZUJF. Med ukinjene pravice pobudnik našteva: predkupno pravico na hišniškem stanovanju;
pravico do subvencije najemnine, če za hišniško stanovanje, v katerem prebivajo, plačujejo
tržno najemnino; pravico zahtevati, da se jim za vrednost hišniškega stanovanja zagotavljajo
nadomestila pod pogoji in na način, določen v SZ-1, do katerih so upravičeni najemniki –
prejšnji imetniki stanovanjske pravice na denacionaliziranem stanovanju.
Vir: MOP

Slovenija bo sodelovala na vaji kriznega upravljanja EU
Vlada RS je sprejela Sklep o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kriznega upravljanja
Evropske unije Crisis Management Exercise MULTI LAYER 2016 – ML 16, ki bo potekala od
13. septembra do 20. oktobra letos.
Namen vaje kriznega upravljanja je izboljšati sposobnosti Evropske unije za obvladovanje in
hitro odzivanje na krize ter izvajanje celovitega pristopa EU do konfliktov in kriz, zlasti
postopkov odločanja in načrtovanja procesov skupne varnostne in obrambne politike.
Udeleženci vaje bodo preverjali različne ravni sistema odzivanja na krize Evropske službe za
zunanje delovanje (EEAS) in njeno interakcijo z drugimi strukturami EU za odzivanje na krize.
Preverjali bodo tudi civilne in vojaške instrumente skupne varnostne in obrambne politike ter
njihovo koordinacijo znotraj EU. Na vaji bodo v celoti spoštovani pristojnosti in postopki
sprejemanja odločitev vsake posamezne ustanove, ki sodeluje v EU.
Vaja bo potekala na sedežih institucij Evropske unije v Bruslju, državah članicah, EU
operativnem poveljstvu v Potsdamu v Nemčiji, EU poveljstvu sil v Strasbourgu v Franciji, na
sedežu Satelitskega centra EU (EU SatCen) v Torrejonu v Španiji ter na posameznih
predstavništvih EU.
Vir: MO

Vlada dopolnila odgovor poslancu Jožetu Tanku
Vlada je sprejela dopolnitev odgovora na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi s
problematiko in evidentiranjem zastaranih zadev.
Informatizirani kazenski vpisnik (iK) predstavlja informatizacijo vseh sedanjih vpisnikov
kazenskega področja na vseh stopnjah sodišč. Gre za projekt enotne – centralne baze
podatkov o zadevah v kazenskem postopku in spremljanje tega postopka od prvega vpisa na
nekem sodišču dalje. Je tudi prvi projekt, ki vsebuje princip enotne (enkratne in
nespremenljive) opravilne številke. Sistem iK je prvenstveno namenjen sodnikom in strokovnim
sodelavcem, sodnemu osebju in opravljanju zadev sodne uprave. Kot tak omogoča predvsem
pregled nad zadevami, uporabo tipskih in lastnih vzorcev pisanja, vodenje vpisnika,
dodeljevanje zadev po pravilih Sodnega reda, pregled nad stanjem zadev, opozarjanje na
pomembne dogodke ter analizo stanja, ki omogoča prave ukrepe. V sistemu se beležijo
podatki glede na tri kategorije:
1. podatki o zadevi, to so: podatki iniciatorja zadeve, datumski podatki o vseh aktivnostih
oz. procesnih dogodkih;
2. podatki o obdolženi osebi, to so: identifikacijski podatki, ukrepi zoper obdolženo osebo
med postopkom, končne odločitve na nivoju obdolžene osebe;
3. podatki o drugih udeležencih, npr.: zagovorniki, oškodovanci, pooblaščenci in
zastopniki.

Iz navedenega je razvidno, da je sistem iK predvsem operativni sistem, ki omogoča
spremljanje reševanja kazenskih zadev in iz tega vidika ga tako Ministrstvo za pravosodje kot
Vlada RS ocenjujeta pozitivno, ni pa ta sistem namenjen problematiki ter evidentiranju
zastaranih zadev.
Ministrstvo za pravosodje bo še naprej pozorno na primere zastaranja, pri katerih bo iz
okoliščin konkretnega primera razvidno, da je do zastaranja prišlo zaradi nerednega dela
sodnika ali kršenja sodniških dolžnosti (naklepno ali iz malomarnosti). Zastaranje določene
kazenske zadeve namreč predstavlja razlog za ukrepanje v okviru nadzora nad sodno upravo
ali v okviru pregleda poslovanja v skladu z določili Zakona o sodiščih, kot tudi razlog za opravo
službenega nadzora nad delom sodnika v skladu z določili Zakona o sodniški službi. V ta
namen bo ministrstvo predvidoma tudi predlagalo spremembo metodologije letne sodne
statistike in se glede sprememb ter dopolnitev uskladilo z Vrhovnim sodiščem Republike
Slovenije, kot lastnikom podatkovnega skladišča.
Na Ministrstvu za pravosodje je v okviru širše reforme sodniške zakonodaje v pripravi tudi nov
Zakon o sodnem svetu, s katerim se želi okrepiti položaj in pristojnosti Sodnega sveta. Predlog
novega zakona je trenutno v fazi strokovnega usklajevanja, samo gradivo predloga zakona pa
je objavljeno na spletni strani Ministrstva za pravosodje. Pomembna novost je zlasti prenos
pristojnosti glede disciplinskega sankcioniranja sodnikov s sodišč na Sodni svet, kar bo gotovo
poenotilo standarde pričakovanega delovanja sodnikov na vseh slovenskih sodiščih. Predlaga
se sprememba strukture disciplinskih organov, določa se enostopenjski disciplinski postopek,
novost pa je tudi ta, da bo imel predsednik Vrhovnega sodišča RS možnost zahteve uvedbe
disciplinskega postopka. To kaže tudi na odgovornost predsednika Vrhovnega sodišča RS kot
vrha sodne uprave za delovanje celotnega sodstva.
Vir: MP

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s stanjem
prebivalstva Republike Slovenije
Vlada je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi s strukturo priseljenih
in izseljenih ljudi.
Končni statistični podatki o selitvah za leto 2015 izkazujejo, da je bilo med v Slovenijo
priseljenimi tujimi državljani največ državljanov Bosne in Hercegovine (37 %), Kosova (12 %),
Srbije (10 %) in Hrvaške (7 %). Tudi med odseljenimi tujimi državljani je bilo največ državljanov
Bosne in Hercegovine (25 %), sledili so državljani Srbije (13 %), Hrvaške (12 %) in Bolgarije (8
%).
Več kot četrtina državljanov Slovenije, ki so se leta 2015 odselili iz države (26 %) je odšla v
Avstrijo, za največ preostalih pa so postale države njihovega prihodnjega prebivališča Nemčija
(21 %), Švica in Hrvaška. Za največ tujcev, ki so se leta 2015 odselili iz Slovenije, je postala
država njihovega prihodnjega prebivališča Bosna in Hercegovina (20 %), sledile pa so Hrvaška
(12 %), Srbija (11 %) in Nemčija (10 %).
Priseljeni tuji državljani so imeli povprečno 31 let, priseljeni državljani Slovenije pa skoraj 38
let. Odseljeni tuji državljani so bili povprečno stari nekaj manj kor 38 let, odseljeni slovenski
državljani pa malo čez 33 let.
Vir: MNZ

Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z nastanitvijo
mladoletnih migrantov
Vlada RS je določila besedilo odgovora na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z
nastanitvijo mladoletnih migrantov.

Ministrstvo za notranje zadeve je s predstavniki lokalnih skupnosti v Novi Gorici in Postojni
opravilo pogovore še pred sprejemom sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva, ki v
Republiki Sloveniji bivajo nezakonito ali imajo status prosilca za mednarodno zaščito ali status
osebe z mednarodno zaščito. Predstavniki obeh lokalnih skupnosti so nastanitev
mladoletnikov brez spremstva videli kot priložnost za povezovanje in se strinjali, da predstavlja
nastanitev mladoletnikov brez spremstva v njihovem okolju izraz humanosti in odprtosti do
tujcev, kar so med drugimi tudi vrednote, ki jih dijaški domovi poskušajo privzgojiti svojim
varovancem. Prav tako smo skupaj z lokalnimi skupnostmi in ravnatelji šol preko medijev o tej
nameri širšo javnost obvestili že sredi maja 2016.
Glede na to, da se število mladoletnikov brez spremstva nenehno spreminja, ni mogoče
predvideti, koliko mladoletnikov bo dejansko nastanjenih v dijaška domova v Postojni in Novi
Gorici. Na voljo sta kapaciteti za 10 oseb v Dijaškem domu Nova Gorica in 18 oseb v Dijaškem
domu Postojna. Če bodo nastanitvene zmožnosti v dijaških domovih premajhne, bo dodatne
dijaške domove, v katerih se bodo nastanili mladoletniki brez spremstva, določila Vlada
Republike Slovenije naknadno. Za varnost lokalnega prebivalstva in skupnosti bo poskrbljeno
z običajnimi ukrepi, ki se za varnost državljanov zagotavljajo vsakodnevno.
Dijaški domovi so ustanove odprtega tipa. Ob prihodu so uporabnikom predstavljena pravila
bivanja, ki so določena v hišnem redu ustanove, in posledice neupoštevanja teh pravil.
Ministrstvo za notranje zadeve nima instrumentov, s katerimi bi lahko preprečilo pobege
mladoletnikov brez spremstva, ki v Republiki Sloveniji bivajo nezakonito ali imajo status
prosilca za mednarodno zaščito ali status osebe z mednarodno zaščito in se odločijo
samovoljno zapustiti ozemlje Republike Slovenije.
Mladoletniki brez spremstva, ki se nezakonito nahajajo na območju Slovenije, se obravnavajo
skladno z Zakonom o tujcih. V postopku ugotavljanja nezakonitega bivanja se obvesti pristojni
center za socialno delo, ki mladoletniku obvezno določi skrbnika za posebne primere. Skrbnik
skrbno prouči vse okoliščine konkretnega primera in ugotavlja, kaj je v najboljšem interesu
mladoletnika. Policija šele po mnenju skrbnika izda odločbo o vračanju. Postopek obravnave
mladoletnikov brez spremstva se zaradi izvajanja pilotnega projekta nastanitve mladoletnikov
brez spremstva, ki v Republiki Sloveniji bivajo nezakonito ali imajo status prosilca za
mednarodno zaščito ali status osebe z mednarodno zaščito v dijaške domove, ne bo
spremenil. Edina sprememba je povezana s krajem nastanitve mladoletnika po zaključku
postopka.
Stroški enoletnega pilotnega projekta so predvideni v višini 499.845,60 evrov (ob predpostavki,
da bi bilo v obeh dijaških domovih ves čas nastanjenih 28 mladoletnikov brez spremstva), kar
vključuje stroške nastanitve, materialne oskrbe in strokovnega dela.
Vir: MNZ

Vlada sprejela odgovor na pobudo poslanca Janka Vebra glede spremembe omejitve
tovornega prometa prek mejnega prehoda Osilnica
Vlada je sprejela odgovor na pobudo poslanca Janka Vebra glede spremembe omejitve
tovornega prometa preko mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica in ga pošlje
Državnemu zboru Republike Slovenije.
Poslanec v pobudi predlaga, da se tovorni promet preko mejnega prehoda za obmejni promet
Osilnica spremeni s sedanjih 3,5 tone največje dovoljene mase na 30 ton največje dovoljene
mase.
Pri morebitni spremembi obsega uporabe mejnega prehoda za obmejni promet glede največje
dovoljene mase tovornih vozil je treba upoštevati več vidikov. Eden od teh je nosilnost mosta
preko mejnega prehoda Osilnica, kjer je Ministrstvo za infrastrukturo podalo mnenje, da je
preko mosta možen promet tovornih vozil do največje skupne mase 30 ton. Poleg nosilnosti
mosta je treba upoštevati tudi cestno infrastrukturo do mosta tako na slovenski kot na hrvaški
strani, prav tako je potrebno upoštevati infrastrukturo mejnega prehoda. V primeru spremembe

dovoljenega tovornega prometa preko mejnega prehoda je treba zagotoviti tudi pogoje za
zavračanje tovornih vozil na mejnem prehodu. Pogoji za spremembo tovornega prometa prek
mejnega prehoda so podani šele takrat, ko so izpolnjeni tudi ostali pogoji, ki zagotavljajo varen
promet do in preko mejnega prehoda. Na hrvaški strani je s prometnim znakom za izrecne
odredbe promet omejen za vozila do 10 ton osne obremenitve.
Tako bi bila sprememba Uredbe o določitvi mejnih prehodov v Republiki Sloveniji za mejni
prehod za obmejni promet Osilnica možna ob sprejetem sklepu Stalne mešane komisije,
ustanovljene na podlagi Sporazuma o obmejnem prometu in sodelovanju, in ob predhodnem
sodelovanju vseh pristojnih organov držav podpisnic. Poleg tega bi bilo nujno preurediti
infrastrukturo mejnega prehoda za obmejni promet Osilnica, ki bi omogočala zavrnitev vstopa
tovornim vozilom, ki ne bi izpolnjevali pogojev za vstop.
Vir: MNZ

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s stanjem
v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji
Vlada je sprejela sklep o odgovoru na pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s
stanjem v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Vlada poslanki odgovarja, da je
predsednik vlade RS dr. Miro Cerar je seznanjen z delom Slovenske obveščevalno-varnostne
agencije in razmerami v agenciji. Ugotavlja, da je svoje dejavnosti v zadnjem letu bistveno
okrepila in uspešno sodeluje s partnerskimi službami drugih držav ter v mednarodnem okolju
uživa opazen ugled. Nekatere neprofesionalne prakse, ki so se v preteklosti pojavljale v Sovi,
se s profesionalizacijo njenega delovanja z reformnimi procesi odpravljajo.
V zvezi s strokovnostjo delovanja agencije vlada pojasnjuje, da agencija izvaja svojo temeljno
dejavnost zakonito in strokovno. O vseh aktivnostih, ugotovitvah in rezultatih svojega dela
redno obvešča Vlado RS ter ji tako omogoča stalen strokovni nadzor nad svojim delom in
uresničevanjem prednostnih programskih nalog. V skladu z Zakonom o parlamentarnem
nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb je omogočen stalen nadzor agencije še Komisiji za
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Državnega zbora RS. Strokovnost in zakonitost dela
agencije nadzorujejo še Vrhovno sodišče RS, Varuh človekovih pravic RS, Informacijski
pooblaščenec RS ter pristojni inšpekcijski organi.
Na vprašanje o domnevnem neodgovornem odzivanju na informacije v povezavi z morebitnimi
terorističnimi grožnjami vlada odgovarja, da se agencija v celoti zaveda nevarnosti terorističnih
groženj in usmerja veliko naporov v pridobivanje podatkov o morebitnih terorističnih grožnjah
Sloveniji in njenim državljanom, varovanim osebam in objektom ter tujim veleposlaništvom,
predstavništvom in posameznikom v Republiki Sloveniji, ki bi jih lahko iz tujine ali v povezavi z
njo pomenile radikalne skupine in posamezniki, ki zagovarjajo skrajna verska ali ideološka
stališča. Pridobljene podatke redno odstopa ali posreduje v preverjanje drugim državnim
organom in tujim partnerskim obveščevalno-varnostnim službam (na ravni bilateralnega in
multilateralnega sodelovanja).
Vlada pojasnjuje še, da agencija kot aktivna članica že vrsto let sodeluje v različnih oblikah
multilateralnega sodelovanja z evropskimi obveščevalnimi in varnostnimi službami, kjer poteka
intenzivna izmenjava podatkov, vzajemni prenos izkušenj in praks v povezavi z različnimi
pojavnimi oblikami tveganj in nevarnosti, ki izhajajo iz teroristične ogroženosti širšega
evropskega in ožjega regionalnega prostora.
Evidenc o sorodstvenih povezavah trenutno zaposlenih uslužbencev z bivšimi uslužbenci
agencija ne vodi, pred 8. 5. 1991 je bilo v SDV zaposlenih 19 odstotkov sedanjih uslužbencev
Sove.

Vir: SOVA

Razrešitev in imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega
zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep, da se v svet javnega zdravstvenega zavoda
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj kot predstavnica ustanovitelja razreši
dosedanja članica Irena Kirar Fazarinc, za preostanek mandata sveta javnega zdravstvenega
zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj, do 11. 11. 2017, se imenuje Marjan
Česen.
Ga. Kirar Fazarinc je podala odstopno izjavo kot predstavnica ustanovitelja v svetu javnega
zdravstvenega zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. Razrešitev je tako v
skladu s drugo alinejo drugega odstavka 4. točke Protokola o izbiri kandidatov za predstavnike
ustanovitelja v svetih javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija.
Predlagani kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet JZZ iz
2.2 točke Protokola, kar izhaja iz ocene komisije za ovrednotenje prijavljenih kandidatov.
Z vložitvijo prijave se šteje, da predlagani kandidat soglaša z imenovanjem v svet JZZ
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj.
Vir: MZ

Razrešitev člana Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje ter
imenovanje nadomestnega
Vlada je sklenila, da se v Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje razreši dosedanji član, Ignac Šteferle, ki ga je predlagala Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije. Na njen predlog se imenuje nadomestnega člana, Franca Dobravca, za
obdobje do 12. 6. 2020.
Vir: MIZŠ

Vlada o spremembi članstva Odbora RS za podelitev državnih priznanj na področju
prostovoljstva in o spremembi Sklepa o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah
Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih
organizacij
Vlada je na današnji seji sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora Slovenije
za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.
Za člane in nadomestne člane Odbora so bili imenovani:
- z Urada Predsednika Republike Slovenije: Petra Aršič, član; nadomestni član: mag. Nataša
Brenk;
- z Ministrstva za javno upravo: Erika Lenčič Stojanovič, član; nadomestni član: Špela Turk;
- z Ministrstva za obrambo: mag. Stanislav Lotrič, član; nadomestni član: Gregor Turnšek;
- z Ministrstva za kulturo: Bojana Kovačič, član; nadomestni član: Aleksej Adrijan Loos;
- z Ministrstva za zdravje: Lidija Kristančič, član; nadomestni član: dr. Jože Hren;
- s prostovoljske organizacije: Primož Jamšek, član; nadomestni član: Jošt Jakša;
- s prostovoljske organizacije: Ivan Kramberger, član; nadomestni član Emil Kačičnik;
- s prostovoljske organizacije: Ema Verbnik, član; nadomestni član Borut Kramer;
- s prostovoljske organizacije: Teodor Goznikar, član; nadomestni član Jurček Nowakk.
Odbor RS za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, ki ga je Vlada RS 20. 10.
2011 ustanovila na podlagi Zakona o prostovoljstvu (ZProst), zajema devet članov ter devet
nadomestnih članov in je sestavljen tako, da člani v njem zastopajo vsa področja
prostovoljskega dela.

Po poteku mandata članom odbora je Vlada 10. 12. 2015 imenovala nove člane odbora in jim
podelila štiriletni mandat.
Na podlagi Zakona o prostovoljstvu štiri kandidate za člane odbora predlagajo prostovoljske
organizacije, enega kandidata predlaga Urad predsednika Republike Slovenije, enega
kandidata predlaga Ministrstvo za javno upravo, tri kandidate pa predlagajo ministrstva tako,
da se z njihovim imenovanjem zagotovi zastopanost še manjkajočih področij prostovoljskega
dela.
Zaradi menjave delovnega mesta ter menjave samega vsebinskega pokrivanja delovnega
področja člana odbora, imenovanega na predlog Ministrstva za javno upravo, je potrebno za
namene zastopanosti vseh področij prostovoljskega dela imenovati novega člana odbora ter
njegovega nadomestnega člana.
Ministrstvo za javno upravo tako predlaga razrešitev člana odbora, Jurija Mezka ter za novo
članico odbora predlaga Eriko Lenčič Stojanovič.
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela tudi sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
Na podlagi Zakona o prostovoljstvu (ZProst) je bil decembra 2011 ustanovljen Svet Vlade RS
za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Svet je
organiziran kot strokovno in posvetovalno telo Vlade, v katerem po spremembah in
dopolnitvah ter nenazadnje sprejemu novega Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za
spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, sprejetega na 16.
redni seji (24. 12. 2014), sodeluje enajst predstavnikov ministrstev in vladnih služb, enajst
predstavnikov nevladnih organizacij in en strokovnjak s področja civilne družbe, ki ga
predlagajo univerze.
Zaradi menjave področja dela dosedanjega podpredsednika ter nekaterih članov in
namestnikov Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva,
prostovoljskih in nevladnih organizacij, je potrebno za namene nemotenega delovanja sveta pri
spremljanju strategije ter razvoja prostovoljstva imenovati novega predsednika ter člane sveta
oziroma njihove nadomestne člane. Ob tem je bil na predlog Ministrstva za javno upravo
izvedeno še imenovanje novega sekretarja sveta.
Za predsednico Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva,
prostovoljskih in nevladnih organizacij je bila imenovana Tina Divjak, predstavnica nevladnih
organizacij, za podpredsednico pa dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka v Kabinetu
predsednika Vlade Republike Slovenije.
Za člane in namestnike članov sveta so bili imenovani:
- doc. dr. Lučka Lorber, član – na predlog Rektorske konference predstavnica univerz;
- dr. Andreja Črnak Meglič, član – Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije;
- Marjeta Ferlan Istinič, član, mag. Mateja Ušlakar, namestnik – Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti;
- Erika Lenčič Stojanovič, član, Irma Mežnarić Šajn, namestnik – Ministrstvo za javno
upravo;
- Metka Šošterič, član, Vida Koporc Sedej, namestnik – Ministrstvo za kulturo;
- Andreja Ferlin Lubi, član, Mojca Kropivšek, namestnik – Ministrstvo za obrambo;
- Jelena Torbica, član, dr. Darja Piciga, namestnik – Ministrstvo za okolje in prostor;
- Marko Koprivc, član, mag. Matejka Gajgar, namestnik – Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport;
- Lidija Kristančič, član, mag. Janja Križman Miklavčič, namestnik – Ministrstvo za
zdravje;
- Peter Ješovnik, član, Petra Hiršel Horvat, namestnik – Služba Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko;
- Saša Strelec, član, Aleš Lovše, namestnik – Ministrstvo za finance;

-

Tomaž Hrastar, član, Nejc Perhavec, namestnik – Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano;
Bojan Vogrinčič, član, Mateja Prosen, namestnik – nevladne organizacije;
Tina Divjak, član, Jurček Nowakk, namestnik – nevladne organizacije;
Goran Forbici, član, Kristjan Strojan, namestnik – nevladne organizacije;
Tereza Novak, član, Katja Celin Yere, namestnik – nevladne organizacije;
Bojan Golčar, član, Teodor Goznikar, namestnik – nevladne organizacije;
Tadeja Zajec, član, Matjaž Medvešek, namestnik – nevladne organizacije;
Katarina Bervar Sternad, član, Tatjana Gregorc, namestnik – nevladne organizacije;
mag. Vanja Jus, član, Emir Okanović, namestnik – nevladne organizacije;
dr. Slavica Tovšak, član, Gorazd Marinček, namestnik – nevladne organizacije;
Dejan Vidic, član, Damijan Perhavec, namestnik – nevladne organizacije;
Tatjana Hvala, član, Ivan Kramberger, namestnik – nevladne organizacije.

Za sekretarko Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in
nevladnih organizacij je bila imenovana Špela Turk z Ministrstva za javno upravo.
Zaradi menjave delovnega mesta predstavnika Ministrstva za javno upravo, Službe za
nevladne organizacije, mag. Jurija Mezka je potrebno za namene nemotenega delovanja sveta
pri spremljanju strategije ter razvoja prostovoljstva imenovati novega člana sveta. Ministrstvo
za javno upravo v spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za
spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij na novo predlaga
tudi sekretarja sveta.
Za člana sveta se tako na predlog Ministrstva za javno upravo imenujeta Erika Lenčič
Stojanovič, vodja Službe za nevladne organizacije, članica ter za sekretarja sveta Špela Turk,
sekretarka.
Zaradi menjave področja dela dosedanjega podpredsednika ter hkratnega člana sveta, Tadeja
Slapnika iz Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije je potrebno za namene
zastopanosti vseh področij prostovoljskega dela imenovati še novega podpredsednika sveta
ter hkratnega člana sveta.
Za podpredsednico sveta ter hkratno članico sveta se na predlog Kabineta predsednika Vlade
Republike Slovenije imenuje dr. Andrejo Črnak Meglič, državno sekretarko v Kabinetu
predsednika Vlade Republike Slovenije.
Na predlog Ministrstva za finance se namesto dosedanje članice Jožice Kastelic in namestnice
Darje Grad Berdajs, kot predstavnika Ministrstva za finance imenujeta Saša Strelec,
podsekretarka v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, članica ter
Aleš Lovše, višji svetovalec v Direktoratu za proračun, namestnik.
Vir: MJU

Vlada razrešila Klemna Kraigherja Mišiča s položaja vršilca dolžnosti generalnega
direktorja Direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo
Na današnji seji je Vlada RS izdala odločbo o razrešitvi Klemna Kraigherja Mišiča s položaja
vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo, z dnem
8. 9. 2016. Začasno pooblastilo za vodenje in usklajevanje dela v Direktoratu za medije do
imenovanja vršilca dolžnosti generalnega Direktorja Direktorata za medije ima državna
sekretarka na Ministrstvu za kulturo, Damjana Pečnik.
Vir: MK

