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Ustavitev priprave DPN za območje HE Hrastje-Mota na Muri  
 
Vlada je odločila, da se postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za območje 
HE Hrastje-Mota na Muri ustavi.  
 
Na podlagi Sklepa o pripravi DPN za območje HE Hrastje-Mota na Muri z dne 16. 5. 2013, so 
bile preučene tri variante, katerih vpliv pa je bil v okoljskem poročilu ocenjen kot bistven (ocena 
D). 
 
V Študiji variant so se variante podrobneje obdelale, ovrednotile in primerjale s prostorsko- 
družbenega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter ocenile z vidika 
sprejemljivosti v lokalnem okolju. Okoljsko vrednotenje je bilo izvedeno v celoviti presoji vplivov 
na okolje in presoji sprejemljivosti na varovana območja. Kot potencialna lokacija pregradnega 
objekta HE so bile primerjane tri variante, ki so se med seboj razlikovale glede na lokacijo 
zajezitve oziroma pregradnega objekta in število elektrarn. Dve varianti sta predvidevali eno 
hidroelektrarno na dveh potencialnih lokacijah, tretja varianta pa dve manjši hidroelektrarni. Vse 
primerjane hidroelektrarne so pretočnega tipa moči do 55 MW, prostornine akumulacij pa približno 
4 milijone m3. V zaključku študija variant povzema, da v primeru katerekoli od obravnavanih 
variant ne bo mogoče doseči dobrega ekološkega stanja površinske vode in ne bo mogoče 
preprečiti poslabšanja njenega ekološkega stanja. Prav tako ne bo mogoče doseči varstvenih 
ciljev z vidika varstva narave, zato so vse variante z okoljskega vidika ocenjene kot manj 
primerne.  
 
V juliju 2018 je UNESCO v okviru programa Človek in biosfera, na predlog Slovenije razglasil 
območje Mura v Sloveniji za biosferno območje Mura, kar pomeni, da je postalo del svetovne 
mreže biosfernih območij. Cilj območja je tako ohranjanje narave in značilnosti ter trajnostni 
razvoj. Stranki v postopku celovite presoje vplivov na okolje Društvo za proučevanje rib 
Slovenije in Zveza društev za obvarovanje reke in sonaravni razvoj ob Muri - Moja Mura, 
opozarjata na vplive na reko Muro, ki sodi s svojimi pritoki med biotsko najbogatejša območja v 
Sloveniji in v Evropi ter predstavlja življenjski prostor številnih ogroženih in zavarovanih 
rastlinskih in živalskih vrst, tudi takšne, ki živijo samo na območju reke Mure. Opozarjata tudi na 
negativne vplive na evropsko ekološko omrežje Naturo 2000 ter vrste in habitatne tipe.  
Mednarodne nevladne organizacije, kot so Drava Federation in WWF menijo, da je treba 
ohraniti še edino ohranjeno dolinsko reko v Sloveniji in pozivajo k mednarodnemu postopku.    
 
Prav tako so zahtevo za čezmejni postopek po mednarodnem Protokolu o strateški presoji 
vplivov na okolje podale Republika Avstrija, Republika Hrvaška in Madžarska. Ker so 
hidroelektrarne na Prilogi 1, Zakona o ratifikaciji Konvencije o čezmejnih vplivih na okolje, bi v 
primeru nadaljevanja postopka morali z gradivom, ki ima že nacionalno negativno okoljsko 
oceno izvesti čezmejne postopke strateške presoje vplivov na okolje, vključno z javnimi 
predstavitvami v sosednjih državah, kar bi bilo za okoljsko nesprejemljive rešitve nesmiselno.  
 
Nadaljevanje postopka CPVO in priprave DPN bi pomenilo dodatne stroške in administrativno 
delo, postopek pa bi se, ob upoštevanju mnenj deležnikov, zaključil z negativno odločitvijo o 
sprejemljivosti vplivov plana na okolje, saj nobeno od predloženih gradiv ni izkazalo okoljske 
sprejemljivosti načrtovanih rešitev.  
 
Vir: MOP 
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Naložbeni dokument za naložbo Istrabenz Turizem je potrjen 

 

Vlada je kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), potrdila Naložbeni 
dokument za naložbo Istrabenz Turizem, d. d., ki ga je pripravil SDH. S tem je odprla vrata 
Družbi za upravljanje terjatev bank, d. d. (DUTB), da ustanovi namensko družbo ter nanjo 
prenese delnice družbe Istrabenz Turizem, d. d. 

 

V Naložbenem dokumentu, ki ga je pripravil SDH, so jasno izkazane dolgoročne sinergije in 
ekonomski učinki, ki jih bodo imele naložbe v namensko družbo. Ugotovljeno je bilo, da 
povezovanje turističnih družb v državni lasti omogoča povečevanje EBITDA, povečevanje 
prihodkov in posledično tudi povečevanje vrednosti portfelja turističnih družb v državni lasti. 

 

Kot je vlada kot skupščina DUTB sklenila 14. februarja 2019, bo, na podlagi potrditve 
omenjenega Naložbenega dokumenta, DUTB ustanovila namensko družbo in nanjo prenesla 
delnice Istrabenz Turizma. Ta namenska družba bo predstavljala zametek za oblikovanje 
Državnega turističnega sklada (State Hospitality Fund), ki pa je ključen za nadaljnjo 
konsolidacijo slovenskega turizma. 

 

Vir: MGRT 
 

 

Vlada o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta in v zvezi z 

maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj EU 
 
Vlada je na današnji seji  izdala Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z 
dostopom do odprtega interneta in v zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije 
znotraj Evropske unije ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Uredba (EU) 2018/1971 med drugim spreminja tudi Uredbo (EU) 2015/2120, za izvajanje katere 
je bila sprejeta Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do 
odprtega interneta. Glede na spremembe Uredbe (EU) 2015/2120, ki prinašajo obveznosti v 
zvezi z maloprodajnimi cenami za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije, so potrebne 
tudi spremembe veljavne uredbe. Zaradi predvidenih sprememb večine členov veljavne uredbe 
vlada izdaja novo uredbo o izvajanju uredbe (EU), ki se bo nanašala na dostop do odprtega 
interneta in tudi na maloprodajne cene za regulirane komunikacije znotraj Evropske unije. Z 
uredbo se določajo pristojni organi, kazenske določbe in način reševanja sporov. Novo gradivo 
se predlaga zaradi upoštevanja manjših nomotehničnih in redakcijskih dopolnitev. 
 
Glede reševanja sporov, ki nastanejo v zvezi z izvajanjem Uredbe 2015/2120/EU v primeru 
morebitnega stalnega ali redno ponavljajočega se razhajanja med dejansko zmogljivostjo 
storitve dostopa do interneta glede hitrosti ali drugih parametrov kakovosti storitev in 
zmogljivostjo, navedeno v pogodbi, ki vključuje storitev dostopa do interneta (točka (e) prvega 
odstavka 4. člena Uredbe 2015/2120/EU), se uporabljajo določbe 142., 217., 218., 219. in 220. 
člena Zakona o elektronskih komunikacijah. 
 
Organ, pristojen za izvajanje te uredbe in Uredbe 2015/2120/EU, je Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve Republike Slovenije. Agencija je pristojna tudi za izvajanje nadzora in 
vodenje postopkov zaradi prekrškov iz 4. in 5. člena te uredbe. 
 
Uredba natančneje določa tudi globe ter prekrške v primeru kršenja določb uredbe in sicer za 
pravne osebe (gospodarske družbe), samostojne podjetnike posameznike ali posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, odgovorne osebe pravne osebe ali odgovorne osebe 
samostojnega podjetnika posameznika. 
 
Za razvrstitev kršitelja glede na višino letnega prihodka se za potrebe izvajanja prejšnjega člena 
uporabljata četrti in peti odstavek 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah. 
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Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od 
najnižje predpisane globe, določene s to uredbo. 
 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o določitvi 
ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (Uradni list RS, št. 29/16). 
 
5. in 6. člen te uredbe prenehata veljati 14. maja 2024.  
 
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Vir: MJU 
 
 
Vlada izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih 
javnih uslužbencev za delo v tujini 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Predlog Uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini je posledica sprememb indeksov življenjskih stroškov. Uredba o 
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v 7. členu določa, da spremembo 
preglednice indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1. 
februarja, 1. junija in 1. oktobra, in sicer tako, da se upošteva zadnji objavljeni indeks življenjskih 
stroškov OZN pred tem datumom. Vrednosti indeksov življenjskih stroškov OZN se razlikujejo 
od posameznih držav (v odvisnosti od višine stroškov, ki se upoštevajo pri izračunu indeksa), 
kamor so zaposleni napoteni na delo v tujino. Uporabljalo se za obračun plač za mesec junij 
2019 in naslednje mesece, vse do spremembe Priloge 2, veljavne od 1. junija 2019 dalje. Poleg 
tega se dopolni preglednica limitov za povračilo stroškov za nastanitev javnega uslužbenca 
(Priloga 3), in sicer za mesta Abu Dabi, Jeruzalem, Ramala, Sofijo, Lyon in Varšavo. 

 
Vir: MJU 
 
 
Uredba o dejanskih rabah zemljišč  
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o dejanskih rabah zemljišč. Pravna podlaga za 
sprejem uredbe je  spremenjen  Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN- B), kjer je rok o 
vodenju podatkov o dejanski rabi zemljišč s 1. junija 2019 podaljšan na 1. april 2020. Zaradi 
uskladitve s tem datumom je tudi v tej uredbi podaljšan rok za vodenje podatkov o dejanskih 
rabah zemljišč, in sicer do 1. aprila 2020. S 1. aprilom 2020 bodo vrednosti nepremičnin 
določene na novo, lastniki bodo obvestilo o tem prejeli po pošti. Takrat bodo lahko tudi začeli 
postopke za uveljavljenje posebnih okoliščin za posamezno nepremičnino.  
 
Zakon o evidentiranju nepremičnin določa, da vlada predpiše vrste dejanskih rab zemljišč, ki se 
vodijo v zemljiškem katastru, vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ter 
razvrstitev podrobnejših rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem 
katastru. Vlada predpiše tudi podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe 
zemljišč in pogoje za prevzem teh podatkov v zemljiški kataster ter način usklajevanja poligonov 
različnih dejanskih rab zemljišč. Zakon  določa osnovne vrste dejanskih rabe zemljišč, ki se 
vodijo v zemljiškem katastru: kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, neplodna 
zemljišča in pozidana zemljišča. Podatki o dejanskih rabah zemljišč se prevzemajo iz 
posameznih evidenc podrobnejših dejanskih rab, ki se vodijo na podlagi zakonov (t.i. »matične 
evidence dejanske rabe zemljišč«). Geodetska uprava RS evidentira dejansko rabo zemljišč v 
skupnem sloju dejanske rabe zemljišč,  z grafičnim presekom pa  izračuna delež dejanskih rab 
zemljišč na parcelo.  
  
Vir: MOP 
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Vlada izdala Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni 
spomenik državnega pomena 
 
Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni 
spomenik državnega pomena in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Pred dvajsetimi leti je vlada grad Turjak z območjem razglasila za kulturni spomenik državnega 
pomena. V območje gradu spada tudi aktivno pokopališče, a ker RS ni mogla ustrezno urediti 
upravljavskih razmerij z lokalno skupnostjo, ki je pristojna za izvajanje pokopališke in pogrebne 
dejavnost ter urejanje lokalnega pokopališča, za katerega vzorno skrbi, je predlagala, da se iz 
območja izloči pokopališče z novo mrliško vežico in dovozna pot s parkiriščem.  
 
Z osnovnim odlokom pred dvajsetimi leti je bilo določeno vplivno območje kulturnega 
spomenika, vendar je izvajanje varstva pokazalo, da določitev vplivnega območja ni potrebna, 
saj že sam obseg spomenika Turjak – Območje gradu Turjak zadošča za učinkovito izvajanje 
varstva. Zato je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kot pristojna strokovna 
organizacija predlagal, da se vplivno območje ukine. 
 
Vir: MK 
 
  
Dovoljenje za uporabo imena »Slovenija« v imenu zavoda »Digitalno inovacijsko stičišče 
Slovenije« 
 
Vlada je sprejela sklep, s katerim Zavodu digitalno inovacijsko stičišče dovoli uporabo besede 
»Slovenija«, ki se glasi »Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije«, v tujem jeziku »Digital 
innovation hub Slovenia«. 
 
Zavod je bil ustanovljen za opravljanje dejavnosti nacionalne enotne povezovalne točke za 
digitalno poslovanje in inoviranje, digitalne transformacije gospodarstva in družbe ter za 
izmenjevanje dobrih praks s področja digitalizacije v sodelovanju z nacionalno in evropsko 
Digitalno koalicijo.  
 
Ustanovitelj zavoda je Gospodarska zbornica Slovenije, zavod pa bo deloval kot neprofitna 
organizacija. Njene namen bo pospeševanje interesov in koristi gospodarstva s področja 
digitalizacije, ter izboljševanje in povečevanje rezultatov te dejavnosti. GZS si je zadala cilje in 
naloge, s katerimi želijo postati enotna povezovalna točka za digitalno inoviranje, prav tako 
želijo povezovati različne deležnike in soustvarjati okolje za dvig dodane vrednosti in BDP, 
oblikovati stimulativno okolje za razvoj mladih talentov na tem področju, se vključevati v 
mednarodne mreže in združenja in tako znanje iz tujine posredovati članom ter širše itd.  
 
Zavod bo deloval na nacionalni ravni in predstavljal slovensko točko za digitalno poslovanje in 
inoviranje na mednarodnem nivoju.  
 
Podobna digitalna stičišča so tudi v nekaterih drugih evropskih državah, kjer je tudi iz imen 
subjektov razvidno, da gre za nacionalna digitalna inovacijska stičišča, kot npr.: De.Digital 
(Nemčija), Italian Digital Innovation Hub (Italija), Cyprus Digital Innovation Hub (Ciper) ali 
HPC4Poland (Poljska).  
 
Vir: MGRT 
 
 
Letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore Mariboru 
 
Vlada je sprejela letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z 
visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti 
Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018. 
 
Četrto letno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v Mariboru in okolici obsega vse 
izvedene aktivnosti in realizacijo finančnih sredstev v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. 
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decembra 2017. Te zajemajo sofinanciranje manjših začetnih vlaganj v višini do 50.000 evrov, 
subvencije za spodbujanje investicij, mikrokredite in ugodne razvojne kredite za investicije. Prav 
tako je del izvajanja Programa tudi projekt Podjetno v svet podjetništva, država pa je v letu 2017 
na tem območju ponujala tudi subvencije za zagon podjetij, promovirala širše območje 
Podravske in Koroške regije pri privabljanju tujih in domačih vlagateljev in promovirala Maribor-
Pohorje kot turistično destinacijo ter ne nazadnje vzpostavila proizvodno cono v občini Hoče – 
Slivnica. 
 
Rezultat omenjenih ukrepov je, da se je zmanjšala brezposelnost, kar pomeni, da je od leta 
2012 do leta 2017 na tem območju 2.259 več zaposlitev in se je trend obrnil navzgor, predvsem 
zaradi dodatnih zaposlitev v gospodarskih družbah.  
 
V skladu s programom se izvaja promocija gospodarstva in območja za privabljanje tujih 
investitorjev, zato so izvedli nadgradnje nekaterih portalov in spletnih platform, ki vsebujejo 
bazo prostorov in zemljišč, v slovenščini, angleščini, nemščini, italijanščini in ruščini.  
 
V letu 2017 je bila delodajalcem priznana finančna pomoč za povračilo plačanih prispevkov 
delodajalca za socialno varnost,  v skupni višini 146.062,19 evrov in za davčne olajšave za 
zaposlovanje, v skupnem znesku 136.738 evrov. Za davčne olajšavo za investiranje pa 
finančna pomoč v skupni višini 8.668.594 evrov. 
 
V program so bile uvrščene tudi nove vsebine, med njimi je najpomembnejša vzpostavitev 
proizvodne cone v občini Hoče-Slivnica, kjer je bil program je za leto 2017 realiziran v znesku 
16.609.896 evrov. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Letno poročilo o delu Državnega odvetništva Republike Slovenije za leto 2018 
 
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z Letnim poročilom o delu Državnega odvetništva 
Republike Slovenije za leto 2018, ki prikazuje poslovanje in delo državnega odvetništva v letu 
2018 ter vzpostavlja primerjavo s preteklimi leti. V poročilu je hkrati izpostavljena tudi 
problematika na posameznih pravnih področjih, podani pa so tudi nekateri predlogi ukrepov in 
priporočila, ki bi lahko pripomogla k njeni rešitvi.  
 
Vir: MP 
 
 
Poročilo varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2018  
 
Vlada se je seznanila s Poročilom varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano za leto 2018. 
Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano spremlja ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s 
hrano, objavlja primere dobrih poslovnih praks na spletni strani varuha in o tem obvešča 
javnost.  
 
V letu 2018 je varuh zaznal domnevno nedovoljena ravnanja in nepoštene prakse, ki jih do 
svojih dobaviteljev izvajajo trgovske verige. Nekatere med njimi so plačilo blaga po nabavnih 
akcijskih cenah izven časa trajanja akcije, vsiljevanje plačil, popustov, rabatov, super rabatov 
izven fakture, prispevek za uvrščanje dobavitelja in/ali asortimana, 60-dnevi rok za potrditev 
povišanja cen na pobudo dobavitelja, pritisk trgovine za znižanje cen se to izvede v le nekaj 
dneh, in druge.  
 
Domnevno nepoštene prakse so bile zaznane tudi pri živilskopredelovalnih podjetjih, in sicer 
zamuda pri plačilu kupljenega pridelka (tudi do 45 dni po dogovorjenem roku plačila), 
enostransko znižanje nabavnih cen surovine (prodajnih cen na kmetijah ali zadrugah), ter 
potvarjanje porekla blaga prehranskih izdelkov (praviloma iz tujega v slovensko poreklo). 
 
Nekatera kmetijska gospodarstva so opozorila na domnevno nepoštene prakse, ki jih izvajajo 
kmetijske zadruge. Domnevno nepoštene prakse pa je varuh zaznal tudi pri javnih prehranskih 
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obratih (vrtci, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, zapori idr.): zamuda pri plačilu kupljenega 
pridelka, nespoštovanje pogodbenih količin odkupa prehranskih izdelkov oziroma velika 
razhajanja v količini izdelkov iz javnega naročanja in dejanskega letnega naročila. 
 
V letu 2018 je varuh naročil dve raziskavi, in sicer Analiza strukture prehranskih izdelkov v 
trgovskih verigah glede na poreklo izdelka in surovine ter glede na tip blagovne znamke in 
analiza strukture izdelkov dejanskega nakupa. Ti dve analizi sta med drugim ugotovili, da se 
povečuje promocija prehranskih izdelkov in dobaviteljev slovenskega porekla, predvsem tam, 
kjer je razvita ŽPI. Nadalje sta pokazali, da je povečana promocijska aktivnost povezana z 
domačo, lokalno prehrano v diskonterjih zajetih v raziskavo, da ostaja intenzivna promocija tuje 
zelenjave in sadja tudi takrat, ko je na razpolago dovolj domačih proizvodov in da je na policah 
več kot 60 % domačih prehrambnih proizvodov. Med blagovnimi znamkami, glede na analizi, 
prednjačijo proizvajalčeve blagovne znamke, skoraj polovica artiklov z blagovno znamko pa 
nosi znak trgovinske blagovne znamke. Prav tako sta pokazali, da se potrošniki zanimajo za 
poreklo proizvodov. 
 
Vir: MKGP 
 
 
Teritorialni dialog z mesti v obdobju 2014–2018 
 
Vlada se je  seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor (MOP) o teritorialnem dialogu 
z mesti v obdobju 2014–2018. Z namenom spodbujanja in usmerjanja trajnostnega urbanega 
razvoja MOP izvaja aktivnosti za neposredni dialog s slovenskimi mesti, t. i. teritorialni dialog z 
mesti. Urbani razvoj je usmerjanje in načrtovanje razvoja v mestih, drugih urbanih naseljih in 
širših mestnih območjih. Namen dialoga je spodbuditi izvajanje celovitih in povezanih ukrepov v 
mestih za obvladovanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, demografskih in socialnih izzivov 
mest ter podporo mreženju za lažjo izvedbo zastavljenih ciljev pri razvoju mest.  
 
Aktivnosti so bile namenjene spodbujanju trajnostnega urbanega razvoja, prednostno izvajanju 
celovitih in povezanih ukrepov v mestih za obvladovanje gospodarskih, okoljskih, podnebnih, 
demografskih in socialnih izzivov mest ter podporo mreženju za lažjo izvedbo zastavljenih ciljev 
pri razvoju mest. Poročilo podaja izhodišča urbanega razvoja in teritorialnega dialoga z mesti, 
pregled aktivnosti s poudarkom na Urbanem forumu ter priporočila za nadaljnje vodenje 
teritorialnega dialoga z mesti. 
 
Teritorialni dialog z mesti v letih 2014–2018 ima pozitivne učinke. Med drugim je pripomogel k 
uspešni pripravi trajnostnih urbanih strategij in črpanju evropskih kohezijskih sredstev, 
namenjenih izključno mestom. Z njegovo pomočjo se pripravljajo uspešni projekti urbanega 
razvoja ter se krepita vloga slovenskih mest pri razvoju države in sodelovanje mest in državnih 
resorjev pri oblikovanju evropske politike urbanega razvoja na podlagi Urbane agende EU. Prav 
tako je to tudi instrument boljšega sodelovanja  med deležniki urbanega razvoja v Sloveniji.  
 
Vir: MOP 
 
 
Izvajanje nacionalne varčevalne sheme za leto 2018 
 
Vlada je sprejela Poročilo o izvajanju Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme (NSVS) za 
leto 2018 Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. 
 
Na dan 31. 12. 2018 je bilo v NSVS vključenih 109 aktivnih varčevalnih pogodb v skupnem 
obsegu 228 lotov. Število varčevalcev, ki so do 31. 12. 2018 uspešno zaključili varčevanje v 
nacionalni stanovanjski varčevalni shemi (prejeli premije za vsa leta varčevanja in pridobili 
pravico do posojila), je 82.248 v skupnem obsegu 161.419 lotov. Med njimi je 75.214 pet letnih 
pogodb v skupnem obsegu 147.953 lotov in 7.034 več-letnih pogodb v skupnem obsegu 13.466 
lotov. 
 
Sklad je 77 upravičenim varčevalcem v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi v letu 2018 
izplačal 5.222,92 EUR. 
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Vir: MOP 
 
 
Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o delu policije za leto 2018 
 
Vlada se je seznanila z Letnim poročilom o delu policije za leto 2018 in ga posreduje 
Državnemu zboru. 
 
Z letom 2018 se je začelo novo petletno (srednjeročno) obdobje razvoja in dela policije. Jedro 
delovanja se je usmerilo v:  
− vse oblike kriminalitete, zlasti hude, organizirane in gospodarske kriminalitete z veliko 
premoženjsko škodo ter v računalniško kriminaliteto in forenziko – tudi prek projektov Evropske 
večdisciplinarne platforme proti grožnjam kriminala (EMPACT) in mednarodnega policijskega 
sodelovanja; 
− pojave, ki vodijo v radikalizem in terorizem; 
− migracije, ki so postale realnost Slovenije in Evrope, saj je migracijski potencial v tretjih 
državah velik. Ljudje si bodo vedno prizadevali za boljše in perspektivnejše, zaradi nestabilnih 
razmer na bližnjem in srednjem vzhodu pa tudi za varnejše življenje;  
− sodelovanje pri dejavnostih agencije Frontex, v krepitev sodelovanja s policijami 
sosednjih držav in držav jugovzhodne Evrope ter v sprotno načrtovanje in prilagajanje aktivnosti 
varovanju državne meje;  
− zagotavljanje varnosti v cestnem prometu z izvajanjem nalog iz obdobnega načrta za 
zagotavljanje varnosti cestnega prometa ter s posodabljanjem nadzora in avtomatizirane 
obdelave podatkov. 
 
Statistični kazalniki za leto 2018 so relativno ugodni. Opazen je padajoč trend števila večine 
varnostnih dogodkov (kaznivih dejanj dejanja, kršitev predpisov o javnem redu, prometnih 
nesreč ...), policija pa se je od pomladi do poslabšanja razmer pozimi soočala s povečanim 
številom nezakonitih prestopov meje s Hrvaško. 
 
Ker se interes za delo v policiji zmanjšuje, povprečna starost zaposlenih v policiji pa se je v 
desetih letih močno povečala, je ena od nalog tudi aktivnejši pristop v promociji zaposlovanja. 
 
Vir: MNZ 
 
 
Predlog sklepa do stališča glede pristopa Gruzije k Mednarodnemu sporazumu o 
oljčnem olju in namiznih oljkah 
 
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije 
zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC) glede pristopa Gruzije k 
Mednarodnemu sporazumu o oljčnem olju in namiznih oljkah - 5405/19.  Vlada podpira predlog 
sklepa. 
 
Cilji Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah (Sporazum) so predvsem 
prizadevanje za enotnost pri nacionalni in mednarodni zakonodaji o fizikalno-kemijskih in 
organoleptičnih lastnostih oljčnih olj, olj iz oljčnih tropin in namiznih oljk, da bi utrdili 
mednarodne standarde in preprečili morebitne trgovinske ovire, spodbujanje tehničnega 
sodelovanja in prenosa tehnologije ter okrepitev vloge Mednarodnega sveta za oljke kot foruma 
odličnosti za mednarodno znanstveno in gospodarsko skupnost na področju oljk in oljčnega 
olja. 
 
Gruzija je v skladu s Sporazumom uradno zaprosila za pristop, zato bo svet članic 
Mednarodnega sveta za oljke pozvan, da na prihodnjem zasedanju sveta članic ali s postopkom 
za sprejemanje sklepov sveta članic z izmenjavo pisem določi pogoje za njen pristop glede 
deležev v IOC in roka za deponiranje listine o pristopu.  
 
Sklep, ki ga sprejme svet članic, bo določil pogoje pristopa Gruzije glede deležev v IOC in roka 
za deponiranje listine o pristopu.  
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Ker se v Gruziji razvijajo oljčni sektorji tako na področju porabe kot proizvodnje, bo njen pristop 
pod določenimi pogoji okrepil IOC, zlasti glede poenotenja nacionalne in mednarodne 
zakonodaje o lastnostih oljčnih proizvodov, da se odstranijo vse trgovinske ovire.  
 
Vir: MKGP 
 
 
Predlog stališča Republike Slovenije o podpisu Sporazuma o zaščiti naložb med 
Evropsko unijo in Vietnamom 
 
Republika Slovenija, upoštevajoč mnenje Sodišča EU, ne nasprotuje predlogu sklepa Sveta o 
podpisu Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami in 
Socialistično republiko Vietnam, ne podpira pa začasne uporabe zadevnega sporazuma. 
 
Določbe omenjenega sporazuma so oblikovane po vzoru poglavja o naložbah v CETA 
sporazumu in Sporazumu o zaščiti naložb med EU in Singapurjem. Evropska komisija ocenjuje, 
da je sporazum v skladu z drugimi politikami Unije. Sporazum prav tako ohranja pravico držav 
do urejanja v javnem interesu in to pravico obravnava kot temeljno načelo. S tem zasleduje 
ravnovesje med zaščito vlagateljev in varstvom pravice države do urejanja v javnem interesu.  
 
Sodišče EU pa je sklenilo, da pravo Unije ne nasprotuje vzpostavitvi sodišča, pritožbenega 
sodišča niti večstranskega naložbenega sodišča. Ne nasprotuje niti temu, da sporazum tem 
sodiščem podeli pristojnost za razlago in uporabo določb sporazuma ob upoštevanju pravil in 
načel mednarodnega prava, ki se uporablja med pogodbenicami sporazuma. Sodišča, 
ustanovljena na podlagi sporazuma, niso del sodnega sistema Unije in zato ne morejo biti 
pristojna za razlago ali za uporabo drugih določb prava Unije ali za izdajo odločb, ki bi 
učinkovale tako, da bi institucijam Unije preprečevale delovanje v skladu s pogodbami. 
Sporazum ne posega v avtonomijo pravnega reda Unije. Sodišča bi posegala v avtonomijo 
pravnega reda Unije, če bi omejevala svobodno gospodarsko pobudo ali če bi postavljala pod 
vprašaj raven varstva javnega interesa.  
 
Sodišče EU je ugotovilo tudi, da sporazum ne posega v splošno načelo enake obravnave niti v 
pravico do dostopa do neodvisnega sodišča. Sodišče EU meni, da zaveze, ki sta jih sprejela 
Evropska komisija in Svet EU, zagotavljajo dostop malih in srednjih podjetij do sodišča. 
Sporazum vsebuje tudi zadostna jamstva za zagotovitev neodvisnosti članov predvidenih 
sodišč.  
 
Vir: MGRT 
 
 
Vlada sprejela opredelitev v sodnem postopku pred Sodiščem EU 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku pred 
Sodiščem Evropske unije vezane na evropsko direktivo o DDV.  
 
Predložitveno sodišče (Vrhovno sodišče RS) je v upravnem sporu med tožečo stranko SCT v 
stečaju in toženo stranko Republiko Slovenijo, postavilo Sodišču EU tri vprašanja v zvezi z 
možnostjo znižanja davčne osnove za DDV v smislu drugega odstavka 90. člena Direktive 
Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost.  
 
Slovenija v svoji opredelitvi pojasnjuje, da so določbe 90. člena direktive v nacionalno 
zakonodajo prenesene z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 39. člena Zakona o davku na 
dodano vrednost (ZDDV-1). V opredelitvi se ugotavlja, da je treba drugi odstavek 90. člena 
Direktive Sveta 2006/112/ES razlagati tako, da ne nasprotuje nacionalni zakonodaji, kot je ta iz 
postopka v glavni stvari, po kateri se davčni zavezanec glede terjatev, ki jih ni prijavil v stečajni 
postopek, ki se je vodil zoper njegovega dolžnika, ne more sklicevati na upravičenje do znižanja 
davčne osnove za DDV zaradi neplačila. 
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Država članica ima na podlagi Direktive Sveta 2006/112/ES široko polje diskrecije pri določanju 
pogojev, pod katerimi se lahko davčna osnova naknadno spremeni, in slovenski zakonodajalec 
je to polje diskrecije jasno izkoristil. Pri dogovorni spremembi davčne osnove je kot pogoj 
določil, da mora prodajalec kupcu posredovati pisno obvestilo o znesku DDV, ki ga ne sme 
uveljaviti kot odbitek. V primeru, če dogovora med pogodbenima strankama ni, torej ko torej 
kupec še vedno dolguje dogovorjeno ceno, prodajalec pa ima načeloma svojo terjatev, na 
katero se lahko sklicuje pred sodiščem, pa je zakonodajalec omogočil znižanje davčne osnove 
v položajih, v katerih je gotovo, da je terjatev, v zvezi s katero davčni zavezanec uveljavlja 
popravek (znižanje) davčne osnove za DDV, dokončno neizterljiva. Davčni zavezanec, ki želi 
znižanje davčne osnove za DDV, mora izčrpati možnosti, ki mu jih za dosego plačila nudi pravni 
sistem.  
 
Vir: MF 
 
 
Poročilo o napredku pri izvajanju priporočil  skupine držav proti korupciji - GRECO 
 
Vlada sprejme odziv – poročilo o napredku pri izvajanju priporočil  skupine držav proti korupciji - 
GRECO iz Poročila o Republiki Sloveniji in njenem izpolnjevanju priporočil v petem krogu 
ocenjevanja, ki se nanaša na spodbujanje integritete in preprečevanje korupcije v zvezi s 
funkcionarji izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje, št. 
GrecoEval5Rep(2017)2-P2 z dne 31. 10. 2017 in ga posreduje Komisiji za preprečevanje 
korupcije, v morebitno dopolnitev odziva tudi glede Priporočila viii. ter celoten odziv nato 
posreduje skupini GRECO. 
 
Skupina držav proti korupciji – GRECO pri Svetu Evrope je dne 31. 10. 2017 sprejela Poročilo o 
Republiki Sloveniji v okviru petega kroga ocenjevanja (Poročilo), ki vsebuje oceno ukrepov 
slovenskih oblasti glede spodbujanja integritete in preprečevanja korupcije v zvezi s funkcionarji 
izvršilne veje oblasti ter organi preiskave, s poudarkom na varovanju meje. Gradivo vsebuje 
poročilo o napredku pri izvajanju priporočil na podlagi informacij resorno pristojnih ministrstev v 
zvezi z izpolnjevanjem priporočil iz pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Odziv vlade k 
Poročilu Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) nato posreduje GRECO, pred tem pa bo  
skladu s tem sklepom KPK v okviru odziva, ki se nanaša na njeno delovno področje, pripravila 
tudi odziv na Priporočilo viii, ki se nanaša na vsebinsko preverjanje prijavljenega premoženja s 
strani funkcionarjev.  
 
Priporočila GRECO-a so bila, kot izhaja iz tega gradiva, v veliki meri izpolnjena oziroma so v 
odzivu navedeni tudi ukrepi, ki so že načrtovani. 
 
Vir: MJU 
 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o podpisu tehničnih dogovorov o zagotavljanju in 
izvajanju podpore države gostiteljice med vajo Jadranski udar  2019 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med 
Ministrstvom za obrambo RS in ostalimi udeleženkami vaje o zagotavljanju in izvajanju podpore 
države gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019 (Jadranski udar 2019), Tehničnega dogovora 
med Ministrstvom za obrambo RS in Nato DACCC o zagotavljanju in izvajanju podpore države 
gostiteljice med vajo Adriatic Strike 2019, Sporazuma med MORS in USAF glede vaje Adriatic 
Strike 2019 in Tehničnega sporazuma med Ministrstvom za obrambo RS in ministrstvom za 
obrambo Francoske republike o zagotavljanju in izvajanju podpore države gostiteljice med vajo 
Adriatic Strike 2019. 
 
Na območju Republike Slovenije bo med 30. majem in 9. junijem 2019 potekala mednarodna 
vojaška vaja Adriatic Strike 2019, ki se je udeležujejo pripadniki oboroženih sil 23 držav. Kot 
opazovalci na vaji sodelujejo pripadniki oboroženih sil Bosne in Hercegovine. Na vaji sodelujejo 
tudi predstavniki Nato DACCC. Gre za združeno taktično vajo letalskih in kopenskih sil za 
neposredno zračno podporo, ki se izvaja že več let zapored in je namenjena predvsem 
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usposabljanju usmerjevalcev združenega ognja, letalskih posadk neposredne zračne podpore 
ter poveljnikov manevrskih enot. 
  
Tehnični dogovori se sklepajo, da bi se opredelila splošna načela izvajanja vaje, dolžnosti 
udeležencev ter zagotavljanje podpore države gostiteljice za učinkovito izvedbo mednarodne 
vojaške vaje. 
 
Vir: MO 
 
 
Vlada odgovorila Državnemu svetu glede skrajševanja čakalnih vrst 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na Sklepe in priporočila Državnega sveta 
Republike Slovenije k problematiki skrajševanja čakalnih dob z vidika financiranja 
zdravstvenega varstva ter ga posreduje Državnemu svetu. 
 
Posebni vladni projekt za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti zdravstvene 
obravnave (PVP) je bil sprejet na podlagi sporazuma o začasni prekinitvi stavkovnih aktivnosti 
med Vlado RS in  sindikatom FIDES 4. 3. 2017. 
 
Vlada je v ta namen zagotovila finančna sredstva, ki so se v omejenem obsegu izplačala v obliki 
delovne uspešnosti. Projekt je bil pripravljen pod časovnim pritiskom, predvsem zaradi 
realizacije stavkovnih zahtev in v postopku priprave ni bil preverjen na terenu. Ministrstvo za 
zdravje je v proračunu za  leto 2019 zagotovilo 10 milijonov eurov, vendar namen porabe teh 
sredstev v letu 2019 še ni dokončen. Vlada Republike Slovenije bo proučila možnosti 
nadaljevanja podobnega projekta v prihodnje (predvsem za obdobje 2020–2021), pri čemer bo 
upoštevala naslednje: razpoložljiva finančna sredstva, določitev novih ustreznih kriterijev, 
podprtih s podatki v veljavnih informacijskih sistemih glede na zastavljene cilje projekta, tudi s 
stališča enake obravnave vseh vključenih v izvajanje zdravstvenih storitev, postavitev 
kazalnikov za merjenje uspešnosti projekta, vzpostavitev informacijske podpore za zbiranje in 
obdelavo podatkov, vzpostavitev sistema za spremljanja dodatnih podatkov (npr. dejansko 
izvedene ordinacijske ure), zagotovitev zadostnega časa za izvajalce za seznanitev s projektom 
in kriteriji, zagotavljanje kakovosti vhodnih podatkov in pilotno preverbo projekta v praksi.  
 
 Vir: MZ 
 
 
Vlada odgovorila na poslansko v zvezi s sanacijo bolnišnic 
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Jelke Godec vprašanje 
v zvezi s sanacijo bolnišnic, kjer izpostavlja, zakaj BGP Kranj, SB Nova Gorica, UKC Ljubljana 
in SB Celje niso dosegle predvidenih finančnih učinkov iz sanacijskega programa. 
 
Splošna bolnišnica Celje je poslovala v okviru finančnega načrta za leto 2018. Dosežen i 
primanjkljaj (to je presežek odhodkov nad prihodki), ki je bil realiziran v višini 3.548.546 eurov, 
je bil za 6,1 % nižji od načrtovanega primanjkljaja. Na področju izvajanja sanacijskih ukrepov je 
bil dosežen skupni učinek v višini 2.403.568 eurov, kar je 15,9 % več od načrtovanega učinka v 
sanacijskem programu za leto 2018. 
 
Univerzitetni klinični center Ljubljana (UKC Ljubljana) je v letu 2018 dosegel primanjkljaj v višini 
22.444.536 eurov, ki je bil za 48,4 % višji od načrtovanega. Ključni razlog za primanjkljaj je, da 
prejeta sredstva od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) niso zadoščala za 
pokritje vseh stroškov – gre za neplačani (in izvedeni) program, podcenjene programe, 
nepokrita sredstva za plače (iz naslova dviga plač iz leta 2017). UKC Ljubljana ocenjuje, da je 
bilo nepokritih stroškov dela za 4,5 milijonov eurov, neplačane realizacije za 1,4 milijonov eurov, 
zaradi pomanjkanja sredstev za investicije jim naraščajo stroški zakupnin (1,0 milijonov eurov v 
2018). V primerjavi z letom 2017 so močno porasli tudi stroški ogrevanja, hlajenja in porabljene 
električne energije (za 1,2 milijonov ewrov). 
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Odstopanje dejanskega primanjkljaja glede na finančni načrt za leto 2018 presega nedoseženi 
učinek sanacije v letu 2018, saj na poslovni izid UKC Ljubljana poleg pozitivnega učinka 
sanacije močno negativno vplivajo zgoraj navedeni dejavniki. Dejstvo je tudi, da je sanacija 
UKC Ljubljana zelo zahtevna, saj gre za obsežen, razvejan in dinamičen sistem, ki ima veliko 
inercijo. Iz teh razlogov je ob predpostavki pravilno zastavljenih ukrepov realno pričakovati 
časovni zamik pri realizaciji finančnih učinkov pri nekaterih ukrepih.  
 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj (BGP Kranj) je v letu 2018 dosegla primanjkljaj v 
višini 1.008.603 eurov, načrtovani primanjkljaj pa je bil 200.449 eurov. Iz naslova izvajanja 
sanacije je v letu 2018 dosegla 66.607 eurov, kar pomeni 10 % planiranih učinkov. Ključen 
ukrep je bil namreč realizacija pogodbenega progama do plačnika (ZZZS(, pri katerem BGP 
Kranj ne dosega pogodbeno dogovorjenega obsega in s tem bistveno odstopa od planiranega 
finančnega učinka. Nedoseganje finančnega plana sanacije in finančnega načrta je posledica 
več dejavnikov, zunanjih in notranjih. Na zunanje dejavnike, to je upadanje števila porodov, 
podvrednotenje programa ginekologije in neurejeno financiranje neprekinjenega zdravstvenega 
varstva, ki ga mora izvajati, pa BGP Kranj v kratkem roku ne more vplivati. Zaradi navedenega 
je odstopanje dejanskega primanjkljaja v letu 2018 glede na planirani primanjkljaj višje, kot 
znaša nedoseženi finančni učinek sanacijskih ukrepov v letu 2018. Nadomestnih ukrepov v letu 
2018 niso predlagali. Dodatno k navedenemu je večji del leta 2018 potekala obnova porodnega 
bloka, zaradi česar je bilo izvajanje zdravstvene dejavnosti deloma tudi okrnjeno.  
 
Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica (SB Nova Gorica) je v letu 2018 dosegla 
primanjkljaj v višini 5.674.287 eurov, kar je 58,2 % več od načrtovanega primanjkljaja. Pri 
sanaciji so v letu 2018 realizirali finančni učinek v višini 355.550 eurov, kar pomeni 33,8 % 
planiranih učinkov. Največje odstopanje pri doseganju planiranih finančnih učinkov sanacije je 
bilo pri ukrepu Izvajanje zdravstvenih programov na podlagi programa ZZZS. Predviden finančni 
učinek ukrepa v letu 2018 je znašal 653.108 eurov. Višino učinka predstavlja izguba iz naslova 
nerealiziranega programa v letu 2017, medtem ko je ocenjeni finančni izpad zaradi nedoseženih 
programov konec leta 2018 znašal okrog 820.000 eurov. Zaradi nezadostne finančne realizacije 
prvotno predvidenih ukrepov so v SB Nova Gorica pripravili osem dodatnih ukrepov s skupnim 
finančnim učinkom v višini 2.019.000 eurov, ki jih je 5. 11. 2018 potrdil sveta zavoda.  
 
Vir: MZ 
 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Janija Prednika v zvezi s spremembo socialne 
zakonodaje v Republiki Avstriji 
 
Vlada je prejela pisno poslansko vprašanje Janija Prednika v zvezi s spremembo socialne 
zakonodaje v Republiki Avstriji. Vlada Republike Slovenije navaja, da ob izpolnjevanju vseh 
zakonsko določenih pogojev do denarne socialne pomoči upravičeni materialno ogroženi 
državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in v njej tudi 
dejansko bivajo, ne glede na to, ali so zaposleni v tujini ali v Republiki Sloveniji. Če bo državljan 
Republike Slovenije, ki dejansko biva v Republiki Sloveniji in dela v Avstriji, v Avstriji izgubil 
pravico do socialne pomoči, bo denarno socialno pomoč lahko uveljavljal v Republiki Sloveniji. 
 
Vlada predpisom, ki kršijo pravice slovenskih državljanov, zaposlenih v Republiki Avstriji, 
odločno nasprotuje. Ocenjuje, da napovedan ukrep predstavlja kršitev prava EU na področju 
koordinacije sistemov socialne varnosti (Uredba 883/2004), ki se neposredno uporablja v vseh 
državah članicah in ne dopušča zmanjševanja (indeksiranja) pravic iz tega naslova za družinske 
člane delavcev, ki živijo v drugi državi članici EU. Nekaj držav, med njimi tudi Slovenija (poleg 
nje še Češka, Slovaška, Madžarska, Poljska, Bolgarija, Litva) so novembra 2018 na Evropsko 
komisijo naslovile pismo, v katerem so izrazile nestrinjanje nad ravnanjem Republike Avstrije. 
Komisijo so pozvale, naj preveri, ali je avstrijski ukrep v skladu s pravnim redom EU. 
 
Komisija se je 24. januarja 2019 odločila, da pošlje uradni opomin Republiki Avstriji v zvezi z 
novo zakonodajo, po kateri naj bi za državljane EU, ki delajo v Avstriji, veljala indeksacija 
družinskih prejemkov in davčnih olajšav, kadar njihovi otroci živijo v tujini. Evropska komisija je 
s tem, ko je Republiki Avstriji poslala uradni opomin, uradno začela postopek za ugotavljanje 
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kršitev. Republika Avstrija mora v dveh mesecih odpraviti pomisleke Evropske komisije, sicer se 
ta lahko odloči, da pošlje obrazloženo mnenje. 
 
Opisani ukrepi Republike Avstrije prizadenejo državljanke in državljane več držav članic 
Evropske unije. Vlada RS zato meni, da je smiselno počakati na rezultat postopka, ki ga je 
začela Evropska komisija.  
 
Vir: MDDSZ 
 
 
Poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož 
 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Janija Ivanuše v zvezi s 
Tovarno sladkorja Ormož in ga posreduje Državnemu zboru. 
 
V poslanskem vprašanju je poslanec Državnega zbora RS Jani Ivanuša na vlado naslovil 
vprašanje v zvezi s Tovarno sladkorja Ormož. Vlado je vprašal, ali je predsednik vlade Marjan 
Šarec seznanjen z obljubo vlade iz leta 2005 ali 2006, da se bo po zaprtju Tovarne sladkorja 
Ormož zagnala nadomestna proizvodno-predelovalna industrija. Prav tako je vprašal, ali vlada 
poseduje kakšen dokument, ki bi potrjeval te navedbe o dani obljubi glede nadomestno-
predelovalne industrije v Ormožu. 
 
Vlada poslancu odgovarja, da predsednik vlade ni seznanjen z obljubo vlade iz leta 2005 ali 
2006. Hkrati v odgovoru pojasnjuje, da je bila v mesecu novembru 2005 v Bruslju sprejeta 
reforma ureditve tržnega reda za sladkor, kar je pomenilo znižanje cen sladkorja in sladkorne 
pese. Predvideni so bili ukrepi, ki stimulirajo lastnike Tovarne sladkorja Ormož za opuščanje 
oziroma zmanjševanje predelave sladkorne pese. Glede na pričakovane učinke reforme so v 
letu 2006 pričakovali poslabšanje ekonomskega položaja, zato so začeli razmišljati o možnostih 
preoblikovanja tovarne sladkorja v tovarno za proizvodnjo bioetanola. 
 
Sedanja vlada razpolaga le z informacijo o tem, da se je vlada v februarju 2006 seznanila z 
informacijo o pogojih za ohranitev proizvodnje sladkorja iz sladkorne pese za eno leto, in sicer v 
tržnem letu 2006/2007, in preoblikovanje v tovarno bioetanola. 
  
Vlada v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnjuje tudi, da je leta 2017 skupina Agrana – 
Studen kupila nepremičnine bivše poslovalnice Tovarne sladkorja Ormož in tam zagnala 
logistični center za potrebe povpraševanja po sladkorju na slovenskem trgu, trgu CEFTE in 
Bližnjega vzhoda. V odkupljenih silosih, skladiščih in pakirnem centru se tako trenutno skladišči, 
čisti in pakira približno 40.000 ton sladkorja. 
 
Vir: MGRT 
 
  
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih nadzorih v javnih zdravstvenih zavodih  
 
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z nadzori Urada Republike Slovenije za nadzor 
proračuna, ki so bili izvedeni v skladu s 15. členom Zakona o interventnih ukrepih za 
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija. 
 
Šesti odstavek 13. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti 
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija določa, da Ministrstvo 
za zdravje do konca maja tekočega leta za preteklo leto in do konca septembra tekočega leta 
za prvih šest mesecev tekočega leta poroča vladi o izvedenih nadzorih v skladu s 15. členom 
ZIUFSZZ. 
 
Po podatkih Urada RS za nadzor proračuna so bili inšpekcijski nadzori nad porabo sredstev 
proračuna Republike Slovenije, prejetih na podlagi interventnega zakona, zaključeni v osmih od 
15 javnih zdravstvenih zavodih (v SB Brežice, SB Izola, UKC Ljubljana, UKC Maribor, SB 
Murska Sobota, SB Novo mesto, SB Ptuj in v SB Nova Gorica). 
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Inšpekcijski nadzori v sedmih javnih zdravstvenih zavodih so še v teku, in sicer v SB Celje, SB 
Jesenice, BGP Kranj, OI Ljubljana, SB Slovenj Gradec, Bolnišnici Topolšica in SB Trbovlje in 
zapisniki še niso javno objavljeni.  
 
Nepravilnosti so bile ugotovljene le pri OI Ljubljana, kjer pa nadzor še ni zaključen, vendar je 
zapisnik o nadzoru že javno objavljen. Inšpektor je predlagal, da OI Ljubljana vsa sredstva v 
višini 3.083.506 eurov, ki jih inštitut ni namensko porabil, do roka za pripombe na zapisnik, vrne 
v proračun RS. OI Ljubljana ukrepa do marca 2019 še ni realiziral, saj postopek inšpekcijskega 
nadzora še ni zaključen. 
 
Vir: MZ 
 
 
Vlada imenovala mag. Marijano Bednaš za direktorico Urada Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj 
 
Vlada je na današnji seji imenovala mag. Marijano Bednaš na položaj direktorice Urada 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj z dnem 6. 6. 2019, za dobo petih let, 
z možnostjo ponovnega imenovanja. 
 
Magistrica ekonomskih znanosti Marijana Bednaš je na Uradu Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj zaposlena že več kot dvajset let. Od leta 2005 je bila kot 
namestnica direktorja vpeta v vse pomembnejše projekte. V tej funkciji je sodelovala tudi pri 
vodenju Urada (načrtovanje kadrovske politike in proračuna). Od 6. decembra 2018 vodi Urad 
kot vršilka dolžnosti direktorja. Med glavne dosežke v tem času uvršča uspešno izpeljane 
začrtane projekte (Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2019, Poročilo o razvoju 2019), 
nadaljevanje in okrepitev sodelovanja z ministrstvi (zlasti z Ministrstvom za finance in 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Gospodarsko zbornico 
Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, KSS Pergam ter Združenjem bank Slovenije. Kot 
ena od glavnih urednic Strategije dolgožive družbe se je v vlogi uvodničarja udeležila posveta 
pri predsedniku Republike Slovenije "O demografski politiki, zlasti z vidika rodnosti in 
priseljevanja" v marcu 2019. 
 
Vir: KPV 
 
 
Vlada imenovala mag. Marjeto Pečarič za v. d. generalne direktorice Direktorata za 
ustvarjalnost na Ministrstvu za kulturo 
 
Vlada je na današnji seji razrešila Metko Šošterič s položaja vršilke dolžnosti generalne 
direktorice Direktorata za ustvarjalnost z dne 31. 5. 2019 in na njeno mesto imenovala mag. 
Marjeto Pečarič.  
 
Na mesto vršilke dolžnosti generalne direktorice je s 1. 6. 2019 imenovana mag. Marjeta 
Pečarič, diplomirana komunikologinja in magistrica znanosti, ki izpolnjuje vse predpisane 
pogoje. Na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je delovala kot 
pomočnica direktorja za razvojne projekte, kjer se je ukvarjala z razvojem in implementacijo 
programov usposabljanj in dopolnilnih izobraževanj za mlade na področju kulture.   
 
Vir: MK 
 
 
Maja Bahar Didović  imenovana za generalno direktorico Direktorata za kulturno 
dediščino na Ministrstvu za kulturo 
 
Vlada je na današnji seji Majo Bahar Didović imenovala a generalno direktorico Direktorata za 
kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo, in sicer z dne 7. 6. 2019, za mandatno dobo petih 
let. 
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Maja Bahar Didović je univerzitetna diplomirana arheologinja. Z decembrom 2018 je na 
ministrstvu pričela s funkcijo vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kulturno 
dediščino, pred tem pa je delovala kot scenaristka, režiserka in analitičarka na izobraževalnem 
programu Televizije Slovenije, kjer se je ukvarjala z dokumentarnimi filmi na temo kulturne 
dediščine. 
 
Vir: MK 
 
 
Vlada imenovala mag. Mihaela Krišlja za položaj generalnega direktorja Direktorata za 
informatiko in dr. Uroša Sveteta za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za 
informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo 
 
Mag. Mihael Krišelj, rojen 27. 4. 1962, se imenuje na položaj generalnega direktorja Direktorata 
za informatiko v Ministrstvu za javno upravo, za dobo petih (5) let, in sicer od 1. 6. 2019 do 31. 
5. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih se položaj generalnega 
sekretarja in generalnega direktorja v ministrstvu, direktorja organa v sestavi in vladne službe, 
načelnika upravne enote in direktorja uprave lokalne skupnosti pridobi z odločbo o imenovanju. 
Generalne direktorje v ministrstvih imenuje na predlog ministra vlada za dobo petih let. Na 
položaj generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo se s 1. 
6. 2019 imenuje mag. Mihaela Krišlja, in sicer za dobo petih (5) let, to je do 31. 5. 2024, z 
možnostjo ponovnega imenovanja.  
 
Dr. Uroša Sveteta, roj. 26. 4. 1975, se imenuje za vršilca dolžnosti generalnega direktorja 
Direktorata za informacijsko družbo v Ministrstvu za javno upravo, in sicer od 1. 6. 2019 do 
imenovanja generalnega direktorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje 
za šest mesecev, to je do 30. 11. 2019. 
 
V skladu devetim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZUJF) v času od sprožitve 
natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj iz drugega odstavka 82. 
člena tega zakona, lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju 
opravlja vršilec dolžnosti.  Za položaj generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo 
se tako za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo v 
Ministrstvu za javno upravo, od 1. 6. 2019 do imenovanja generalnega direktorja po predhodno 
izvedenem javnem natečaju, vendar najdlje za šest mesecev, to je do 30. 11. 2019, imenuje dr. 
Uroša Sveteta. 
 
Javni natečaj za položaje generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov 
v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot izvaja posebna 
natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje Uradniški svet. 
 
Vir: MJU 
 
 
Tin Kampl imenovan za direktorja Urada RS za mladino 
 
Vlada je sklenila, da se za direktorja Urada Republike Slovenije za mladino (URSM) imenuje 
Tina Kampla. Imenovanje velja od 1. junija 2019 dalje in traja pet let. Tin Kampl je URSM doslej 
vodil kot vršilec dolžnosti direktorja. 
 
Vir: MIZŠ 
 
 
Imenovanje direktorja Stanovanjskega sklada RS 
  
Vlada je imenovala mag. Črtomirja Remca  za direktorja Stanovanjskega sklada RS, javnega 
sklada (SSRS), za dobo štirih let in sicer, od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2023, z zmožnostjo 
ponovnega imenovanja.   
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Mag. Remec je bil izbran kot najprimernejši kandidat na podlagi javnega razpis za delovno 
mesto direktorja Stanovanjskega sklada RS, ki  je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne 1. 3. 
2019.  
 
Mag. Črtomir Remec je od leta 2015 direktor SSRS, prej pa je opravljal funkcijo direktorja CBS 
inštituta, celovite gradbene rešitve, d. o. o. (razvoj fasadnih sistemov z visoko energijsko 
učinkovitostjo), pred tem pa je bil med drugim tudi direktor konstrukcijskega oddelka na Inštitutu 
za metalne konstrukcije – IMK, Ljubljana ter direktor Inštituta za metalne konstrukcije – IMK.  
  
Vir: MOP 
  
 
Imenovanje  vršilca dolžnosti direktorja Inštituta za vode RS 
  
Vlada je imenovala Aleša Vidmarja, za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Inštituta za 
vode RS, in sicer do imenovanja direktorja javnega zavoda Inštituta za vode RS, vendar najdlje 
za sedem mesecev, in sicer, od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2019.  Mag. Karin Kompare pa je vlada z 
dnem 30. 5. 2019  razrešila kot vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Inštituta za vode 
RS. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega 
zavoda Inštitut za vode RS februarja 2019,  vendar je bil postopek zaključen brez izbora.  Za  
čas od 15. 3. 2019 do 14. 9. 2019 je  bila sicer z odločbo Vlade RS imenovana kot  vršilka 
dolžnost direktorja javnega zavoda inštituta  mag. Karin Kompare, vendar je ta dne 5. 4. 2019 
podala odstopno izjavo.  
 
Aleš Vidmar je univerzitetni diplomirani politolog, sedaj pa opravlja delo direktorja Evropskega 
razvojnega inštituta. Ima bogat  izkušnje s področja vodenja.   
 
Vir: MOP 
 
  
Vlada sprejela predlog za imenovanje članov sveta ATVP 
 
Vlada državnemu zboru predlaga, da v svet Agencije za trg vrednostnih papirjev s 15. julijem 
2019 imenuje mag. Primoža Pinozo, dr. Dragana Kesiča, mag. Gorazda Čibeja in mag. Mojco 
Majič. 
 
Po Zakonu o trgu finančnih instrumentov sta organa Agencije za trg vrednostnih papirjev svet in 
direktor oziroma direktorica agencije. Svet sestavlja pet članov oziroma članic, od katerih je 
eden predsednik oziroma predsednica sveta. Direktor agencije je po funkciji tudi predsednik 
sveta. Člane sveta agencije imenuje in razrešuje državni zbor na predlog vlade. Člani sveta 
agencije so imenovani za šest let in so lahko ponovno imenovani.  
 
Vlada je javni poziv za predlaganje kandidatov za člane sveta agencije objavila v Uradnem listu 
RS 5. aprila 2019. V roku se je na poziv prijavilo osem kandidatov. Prijavljeni kandidati so 
izpolnjevali razpisane pogoje. Vlada državnemu zboru predlaga, da v svet agencije s 15. julijem 
2019, za mandatno obdobje šestih let imenuje mag. Primoža Pinozo, dr. Dragana Kesiča, mag. 
Gorazda Čibeja in mag. Mojco Majič.  
 
Mag. Primož Pinoza je magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije. Zaposlen je 
na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, kot namestnik direktorja agencije in vodja Sektorja za 
nadzor. Od oktobra 2008 opravlja tudi funkcijo člana sveta agencije. 
 
Dr. Dragan Kesič je doktor znanosti s področja ekonomsko-poslovnih ved. Zaposlen je na 
Fakulteti za management, kot izredni profesor na dodiplomskem in podiplomskem študijskem 
programu.  
 
Mag. Gorazd Čibej je magister evropskega prava. Zaposlen je na Agenciji za zavarovalni 
nadzor, kot direktor te agencije. Od leta 2015 je član Strokovnega sveta Agencije za zavarovalni 
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nadzor ter od novembra 2017 tudi predsednik tega Strokovnega sveta. Od leta 2018 je tudi član 
Odbora za finančno stabilnost in Skupine za medsebojno sodelovanje nadzornih organov.  
 
Mag. Mojca Majič je magistrica ekonomskih znanosti, smer poslovodenje in organizacija. 
Zaposlena je na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kot direktorica agencije. Ima bogate 
izkušnje s področja revidiranja in bančništva. Je predavateljica na številnih posvetih in 
konferencah Združenja bank Slovenije, Združenja nadzornikov Slovenije ter na letnih 
konferencah notranjih in zunanjih revizorjev v okviru Slovenskega inštituta za revizijo. Pri 
Slovenskem inštitutu za revizijo sodeluje kot predavateljica na specialističnem študiju za 
pridobitev strokovnih nazivov pooblaščeni revizor in preizkušeni notranji revizor. 
 
Vir: MF 
 
 
Sprememba Sklepa o imenovanju članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih 
proizvodov   
 
Vlada je z mesta članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za čas do poteka 
mandatne dobe članov sveta razrešila Adrijano Bezeljak in namesto nje imenovala dr. Bojana 
Pahorja ter razrešila Janjo Kokolj Prošek in namesto nje imenovala Ano Le Marechal, ki ju je 
predlagalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
 
Vlada imenuje osem članov v svet za promocijo za dobo petih let. 
 
Sestava članov Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov:  
- dr. Bojan Pahor, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ana Le Marechal, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Karmen Rodman, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in 

živilskih podjetij; 
- dr. Tatjana Zagorc, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih in 

živilskih podjetij; 
- Anka Miklavič Lipušček, predstavnica Gospodarske zbornice Slovenije, Zbornice kmetijskih 

in živilskih podjetij; 
- Danilo Potokar, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije;  
- Anton Jagodic, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije; 
- mag. Anita Jakuš, predstavnica Zadružne zveze Slovenije. 

 
Vir: MKGP 
 
 
Vlada sprejela Sklep o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za 
prestrukturiranje premogovnih regij 
 
Odbor DZRS za infrastrukturo, okolje in prostor je s sklepom št. 801-08/19-1/7 z dne 10. 4. 
2019, pozval Vlado Republike Slovenije k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 
pripravila časovnico in pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve 
rabe fosilnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj.  
 
Na podlagi tega poziva je Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo vladno gradivo o ustanovitvi 
delovne skupine vlade, ki bo zadolžena za določitev časovnice in usklajevanje aktivnosti v zvezi 
s prestrukturiranjem premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije.  
 
Skupino bodo sestavljali državni sekretarji ministrstva, pristojnega za energijo, ki bo skupino 
tudi vodil, ministrstva, pristojnega za okolje, ministrstva pristojnega za gospodarstvo, 
ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne 
zadeve. Namestniki članov delovne skupine bodo generalni direktorji posameznih direktoratov. 
 
Vir: MzI 
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Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Krško 
 
Vlada je z Občino Krško sklenila pogodbo o brezplačnem prenosu dveh nepremičnin na Občino 
Krško, ki sta trenutno v upravljanju Ministrstva za obrambo in tako v lasti  Republike Slovenije. 
 
Zadevni nepremičnini se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašata v okviru 
načrtovanega projekta »Obnova dveh stanovanj v občini Krško«. Občina bo obe nepremičnini 
uporabljala za potrebe reševanja stanovanjskih vprašanj v občini. Skladno z načrtovanim 
projektom bo občina izvedla vsa rušilna dela z demontažo elementov in konstrukcij, izvedla 
predelne stene, preklade, estrihe in stenske omete, vgradila okna, vhodna in notranja vrata, 
zamenjala vso instalacijo, talno in stensko keramiko ter namestila novo kopalniško opremo.  
 
Vlada je za podpis pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na strani Republike 
Slovenije pooblastila Zdravka Počivalška, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. 
 
Vir: MGRT 
 
 
Imenovanje v. d. generalne direktorice ARSO  
 
Vlada je imenovala mag. Lilijano Kozlovič za vršilko dolžnosti generalne direktorice Agencije RS 
za okolje (ARSO), in sicer do imenovanja generalnega direktorja ARSO, vendar največ za šest 
mesecev, to je najdlje do 2. 12. 2019. V Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) je določeno, da 
lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj 
direktorja organa v sestavi ministrstva brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na 
tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko 
imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje.  

 
Mag. Lilijana Kozlovič je magistra prava, ima bogate izkušnje z vodenjem v državni upravi. Med 
drugim je bila načelnica Upravne enote Koper, poslanka Državnega zbora RS in generalna 
sekretarka Vlade RS.    
 
Vir: MOP 
 
 
Imenovanje in razrešitev članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega 
sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. 
 
Vlada je zaradi kadrovskih in organizacijskih sprememb od leta 2016 razrešila tri dosedanje 
člane ter namesto njih imenovala tri člane in enega novega člana strokovne komisije, ki s svojim 
strokovnim znanjem in izkušnjami izpolnjujejo kriterije po 16. členu ZGGLRS.    
 
Vlada je z mest članov strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe 
Slovenski državni gozdovi, d. o. o., imenovane s sklepom z dne 31. 3. 2016, spremenjenim s 
sklepom z dne 14. 4. 2016: 

 razrešila dr. Mirka Pečariča ter namesto njega imenovala dr. Jožeta Podgorška, 
državnega sekretarja na MKGP, 

 razrešila Franca Florjančiča ter namesto njega imenovala mag. Bojana Kureža,  

 razrešila mag. Janeza Zafrana ter namesto njega imenovala Tanjo Krebs (MKGP) ter 

 kot novega člana imenovala Julijana Rupnika. 
   
Sestava strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni 
gozdovi, d. o. o., je naslednja: 

 Božidar Peteh, 

 dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, MKGP 

 mag. Bojan 

 Jože Prikeržnik, 

 Tanja Krebs, MKGP, 

 Julijan Rupnik. 
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Vir: MKP 
 
   
Vlada potrdila predlog razrešitve glavne inšpektorice Inšpektorata RS za infrastrukturo 
 
Vlada je na podlagi predloga ministrice za infrastrukturo izdala odločbo o razrešitvi Sandre 
Petan Mikolavčič s položaja glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za 
infrastrukturo, z dnem 31. 5. 2019. 
 
Zakon o javnih uslužbencih v petem odstavku 83. člena določa, da lahko funkcionar oziroma 
organ, pristojen za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši 
predstojnika organa v sestavi ministrstvu. Ministrica za infrastrukturo je funkcijo nastopila dne 
13. 9. 2018. 
 
Vir: MzI 
 
 
Imenovanje v.d. glavne inšpektorice Inšpektorata RS za infrastrukturo 
 

Vlada je izdala odločbo, s katero se Patricija Furlan Fon, rojena 30. 6. 1965,  z dnem 1. 6. 2019 
imenuje za vršilko dolžnosti glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za 
infrastrukturo. Odločba velja do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem 
postopku, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 30. 11. 2019. 
 
Ministrica za infrastrukturo je dne 27. 5. 2019 podala predlog, s katerim je Vladi Republike 
Slovenije predlaga, da Patricijo Furlan Fon z dnem 1. 6. 2019 imenuje za vršilko dolžnosti 
glavne inšpektorice Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo. 
 
Zakon o javnih uslužbencih v drugem odstavku 82. člena določa, da generalne sekretarje in 
generalne direktorje v ministrstvih, direktorje organov v sestavi ministrstev in direktorje vladnih 
služb imenuje vlada na predlog ministra oz. funkcionarja, ki mu je direktor vladne službe 
odgovoren. V skladu z devetim odstavkom 83. člena ZJU pa se lahko v času od sprožitve 
natečajnega postopka, do imenovanja novega uradnika na položaj, brez javnega natečaja 
imenuje vršilca dolžnosti, vendar največ za šest mesecev. Patricija Furlan Fon izpolnjuje 
predpisane pogoje. 
 
Vir: MzI 
 

 
Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo 
in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje 
 
Ministrstvo za pravosodje je sprožilo natečajni postopek za izbiro generalnega direktorja 
Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v Ministrstvu za pravosodje. Ker postopek 
izbire do datuma izteka imenovanja sedanje vršilke dolžnosti generalnega direktorja ne bo 
zaključen, je Vlada Republike Slovenije mag. Nino Koželj ponovno imenovala za vršilko 
dolžnosti generalne direktorice Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice v 
Ministrstvu za pravosodje. 
 
Vir: MP 
 
 
Podaljšan mandat v.d. direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in razvoj podeželja 
 
Vlada je izdala odločbo, s katero se Velislava Žviplja s 30. majem 2019 ponovno imenuje za 
vršilca dolžnosti direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja, a za največ šest mesecev. 
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Gospod Velislav Žvipelj že sedaj opravlja funkcijo v.d. direktorja Sklada, mandat pa mu je 
potekel s 29. majem 2019. Nadzorni svet sklada je sicer objavil novi javni natečaj za 
imenovanje direktorja oziroma direktorice Sklada, a ker je postopek imenovanja direktorja še 
vedno v teku, je do imenovanja direktorja Sklada potrebno zagotoviti nemoteno delovanje 
Sklada.  

 
Vir: MGRT 
 
 
 


