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250. dopisna seja Vlade RS
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvedenih ukrepih iz Projekta Šilih
Vlada je 26. 10. 2017 potrdila »Projekt Šilih« ter naložila Ministrstvu za
pravosodje in Ministrstvu za zdravje, da v predvidenih rokih izvedeta ukrepe iz
svoje pristojnosti in o njih poročata.
Projekt Šilih temelji na sodbi Evropskega sodišča za človekove pravice (v
nadaljevanju: ESČP) v primeru Šilih proti Sloveniji, dveh odločbah Ustavnega
sodišča Republike Slovenije v zadevi Šilih iz leta 2009 in 2016 in sodni
poravnavi, sklenjeni z zakoncema Šilih 23. 12. 2016, po 23. letih od smrti njunega
sina, Gregorja Šiliha (1993).
V okviru Projekta Šilih so bili opredeljeni tako ukrepi za izboljšanje kakovosti in
varnosti v zdravstvu, zlasti z mehanizmi za ugotavljanje kršitev pacientovih
pravic, posebej ko je posledica smrt pacienta, ter za ugotavljanje in odpravo
napak, tako posamičnih kot tudi sistemskih, v zdravstveni obravnavi, kot tudi
dodatni ukrepi. Pri tem ima pomembno vlogo obravnava kršitev v okviru ZPacP s
poudarkom na mediaciji, nadzor v zdravstvu in obravnava opozorilnih nevarnih
in drugih škodljivih dogodkov v zdravstvu. Projekt Šilih je na Ministrstvu za
zdravje sprožil in pospešil vrsto aktivnosti za izboljševanje varnosti, kakovosti in
učinkovitosti zdravstvene obravnave. Tako tudi preimenovanje Sektorja za
kakovost in organizacijo zdravstvenega varstva v aprilu 2018 v Sektor za varnost,
kakovost in učinkovitost zdravstvenega varstva nakazuje na prizadevanja za
sistemsko ureditev področja kakovosti in varnosti v zdravstvu.
Kadar kljub mehanizmom v okviru zdravstvenega sistema ni mogoče preprečiti
varnostnih odklonov ter napak in njenih posledic ali se ustrezno odzvati na
kršitve, pa je potrebno zagotoviti prednostno obravnavo v sodnih postopkih. S
Projektom Lukenda je bila uvedena vrsta sistemskih ukrepov za odpravljanje
sodnih zaostankov in sojenje v razumnem roku, ki so nedvomno dali učinkovite
rezultate. Novela Zakona o pacientovih pravicah, ki je bila sprejeta 26. 9. 2017,
prinaša obveznost prednostne sodne obravnave v primeru smrti ali hude telesne
poškodbe, ki nastane med zdravstveno obravnavo, ter posebej hitro postopanje
organov v predkazenskem in kazenskem postopku. Običajno gre v tovrstnih
zadevah za strokovno zelo specifična vprašanja, zato je pomembna vloga
izvedencev zdravstvene stroke, angažiranje večjega števila izvedencev in

dokazovanje z izvedenci v nekaterih primerih pa prispeva k daljšemu trajanju
postopka. Namen novega Zakona o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih pa je
nasloviti vprašanje strokovnosti dela izvedencev, vključno izvedencev
zdravstvene stroke.
Doslej je bilo torej od skupaj predvidenih 23 ukrepov v celoti izvedenih 7 ukrepov
(ali pa se izvajajo kot stalna naloga): 1 s področja pristojnosti MZ in 6 s področja
pristojnosti MP, delno je MZ realiziralo 13 ukrepov; MP in VS pa morata dokončati
še 2 ukrepa, povezana z analizo sodnih primerov. Analiza obravnavanih sodnih
primerov je v zaključni fazi. Podrobneje bodo njeni rezultati predstavljeni v
skupni analizi, ki bo pripravljena predvidoma do 30. 6. 2018 in objavljena na
spletnih straneh MP in MZ. Med načrtovanimi normativnimi ukrepi je
nerealizirana priprava predloga Zakona o kakovosti in varnosti v zdravstvu, MZ
pa je pripravilo izhodišča zakona.
Potrebno se je zavedati, da je za uveljavitev ukrepov in sprememb, ki izhajajo tudi
iz Projekta Šilih, potrebno sodelovanje strokovnih združenj ter izobraževanje in
usposabljanje vseh deležnikov tako v zdravstvu kot tudi v pravosodju. Pristojne
institucije in strokovna javnost je bila vključena v projekt Šilih in na ta način tudi
seznanjena s pričakovanimi (tudi srednjeročnimi) učinki nekaterih ukrepov.
Projekt Šilih pomeni tudi dolgoročna prizadevanja za spreminjanje kulture
varnosti in kakovosti pri obravnavanju pacientov, zato je za doseganje ciljev
projekta pomembna zavezanost tudi naslednje vlade. Ministrstvo za zdravje si
prizadeva tudi za izboljšanje sodelovanja (in posredovanja podatkov) s ključnimi
deležniki na tem področju, le tako bo možno izboljšanje varnosti in kakovosti
zdravstvene obravnave. Projekt Šilih je bil deležen tudi pozornosti medijev in s
tem vplival na ozaveščanje širše javnosti glede primera Šilih in ukrepov, ki so
potrebni za izboljšanje stanja na področju preprečevanja varnostnih odklonov in
zmanjševanja napak med zdravstveno obravnavo in na področju morebitnih
posledičnih sodnih postopkov.
Projekt Šilih je torej naslovil tako izvorne razloge oziroma postopke za
preprečevanje in raziskovanje razlogov za napake oz. poslabšanje zdravja ali smrt
pacienta med zdravstveno obravnavo kot tudi ukrepe za ustrezno sodno
obravnavo očitanih kršitev, s ciljem, da se primeri kot je bil primer Šilih ne bi več
ponovili.
Vir: MP
Vlada meni, da zakon o sodniški službi ni v neskladju z Ustavo RS
Ustavna pritožnica je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 44. člena in 45. člena Zakona o sodniški, ker meni, da navedeni
določbi nista ustavno skladni, ker ne urejata položaja ponovno izvoljenega
sodnika pri uvrstitvi v plačni razred, po tem, ko mu je vmes sodniška funkcija
prenehala.

Vlada meni, da določba prvega odstavka 44. člena ZSS, ki določa pravico sodnika
do osnovne plače, ki ustreza plačnemu razredu za sodniški naziv ali položaju, v
katerega oziroma na katerega je sodnik imenovan, ni v neskladju s 14. členom
Ustave. Splošno načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave terja, da
zakonodajalec bistveno enake položaje ureja enako, če pa se zakonodajalec odloči
za različno urejanje položajev, mora za razlikovanje obstajati razumen razlog.
Vprašanje položaja ustavne pritožnice je presojalo tudi že Vrhovno sodišče in pri
svoji odločitvi v sodbi zavzelo stališče, da ustavni pritožnici ni bila kršena pravica
do enakosti pred zakonom. To odločitev je obrazložilo, da so vsi novo izvoljeni
sodniki v enakem položaju, posledično so torej vsi izvoljeni v začetni, 55 plačni
razred (PR). Nadalje Vrhovno sodišče meni, da gre za kršitev načela enakosti pred
zakonom namreč le, če so v bistvenem enaki položaji brez razumnega razloga
urejeni različno, obravnavani primer pa ni tak.
Glede zatrjevane neskladnosti določbe 45. člena ZSS, ker ta po 14. 11. 2009 ne
omogoča več, da se sodnike v primeru, ko so po prenehanju sodniške funkcije
ponovno izvoljeni, uvrsti v višji PR od izhodiščnega, Vlada pojasnjuje, da je do
sprememb in dopolnitev ZSS (novela ZSS-I) veljala ureditev skladno s katero je bil
sodnik ob izvolitvi oziroma imenovanju lahko uvrščen v plačni razred, ki je za
enega ali dva plačna razreda višji od plačnega razreda, v katerega je uvrščena
funkcija, če sodni svet ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni razlogi. Navedena
določba je bila z novelo ZSS-I črtana in kot izhaja iz obrazložitve novele zakona
zaradi uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-159/08-18 z dne 11. 12.
2008, s katero je Ustavno sodišče decembra 2008 odločilo, da so posamezne
določbe predpisov, kolikor se nanašajo na sodnike, v neskladju z Ustavo RS. S
sprejetjem Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je zakonodajalec
namreč določil novo normativno podlago za ureditev plač v javnem sektorju,
vključno z novo ureditvijo plač sodnikov.
Če je posameznemu sodniku funkcija prenehala, sodniško službo ponovno nastopi
le, če je ponovno izvoljen pod enakimi pogoji, kot vsi drugi kandidati, ki pred tem
še niso opravljali sodniške funkcije. V obravnavanem primeru, v delu, ko ustavna
pritožnica zatrjuje »zanikanje« vseh pravic, ki bi ji morale pripadati na podlagi že
opravljene sodniške funkcije in v tem času doseženega položaja višje sodnice
svetnice, se Vlada s takšnim razlogovanjem ne more strinjati. Ponovna izvolitev v
sodniško funkcijo namreč sama po sebi ne "oživi" pravic, ki jih je imel sodnik pred
prenehanjem sodniške funkcije. Ustava namreč varuje na podlagi zakona
pridobljene pravice tako, da vanje ni mogoče posegati z učinkom za nazaj (155.
člen Ustave). Ne preprečuje pa, da bi zakon spreminjal prej zakonsko določene
pravice z učinkom za naprej, če te spremembe ne nasprotujejo z Ustavo
določenim načelom oziroma drugim ustavnim določbam, zlasti še načelu zaupanja
v pravo kot enemu od načel pravne države (2. člen Ustave).
Vir: MP

Vlada sprejela izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za
mladino 2013-2022
Vlada je sprejela izvedbeni načrt Resolucije o nacionalnem programu za mladino
2013 - 2022. Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in
izvajanje je mogoče urediti znotraj proračunov v letih 2018 in 2019, in sicer v
okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2014 - 2020 ter
sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (denimo
sprememba obstoječih predpisov ali priprava novih, umestitev novih tem v
politični diskurz ipd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki se
financirajo iz programa Erasmus+
Vir: MIZŠ
Vlada sprejela zaključno poročilo o izvedbi projekta P 6.1 VEM – Socialna
aktivacija
Projekt 6.1 VEM v okviru Centrov za socialno delo – socialna aktivacija je velik
izziv na področju socialne politike. Že pri snovanju Operativnega programa za
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in pogajanjih z
Evropsko Komisijo je bilo to področje prepoznano kot izjemno pomembno, saj
lahko socialna aktivacija vpliva na zmanjševanje stopnje tveganja revščine in
stopnje socialne izključenosti.
V okviru projekta se je na MDDSZ zaposlilo 51 oseb (47 koordinatorjev socialne
aktivacije in 4 osebe zaposlene za administrativno ter vsebinsko podporo
koordinatorjem na terenu). V tej točki projekta je bilo potrebno pripraviti delovne
prostore, prevozna sredstva in osnovna pravila oziroma navodila za izvajanje
delovnih nalog koordinatorjev socialne aktivacije.
Projekt je vključeval pripravo javnih razpisov za izvajanje programov socialne
aktivacije (kratkih in dolgih). Ocena glede vsebine in načina izvajanja programov
se bo pokazala ob letnem spremljanju in vrednotenju. Pri vsem tem je bil poseben
izziv povezovanje institucij, ki so vključene v izvajanje socialne aktivacije. Njihova
različna organiziranost in različen pristop do uporabnikov (ZRSZ je organiziran
kot zavod, Centrov za socialno delo je 62) je zahteval veliko komunikacije in
usklajevanja, da je vzpostavljen sistem dela, kot deluje v tem trenutku.
Socialno aktivacijo bo v prihodnje potrebno izvajati celovito in sistemsko, kar
pomeni, da bo potrebno ta pilotni projekt razširiti in zagotoviti dodatne vire
financiranja. S pilotnim projektom so postavljeni dobri temelji, ki bodo to omočili.
Pri pripravi zagonskega elaborata projekta so bili načrtovani stroški, ki nastanejo
kot neposredna posledica izvedbe faz in nalog načrtovanih na projektu.
V finančno konstrukcijo niso bila vključena sredstva Evropskega socialnega
sklada, namenjena financiranju kratkih in dolgih programov socialne aktivacije (v
višini 30,5 mio EUR), in sredstva za plače in materialne stroške ter opremo

zaposlenih v projektni enoti socialne aktivacije (v višini 11 mio EUR). Ta sredstva
omogočajo izvajanje programa do 30. 9. 2022, nato bo potrebno zagotoviti nove
vire financiranja. Realizacija je bila 65,18 % načrtovanih stroškov (246.740,43
EUR od načrtovanih 378.580,00 EUR).
Projekt VEM 6.1 je uspešno zaključen in predan v izvajanje do leta 2022.
Vir: MDDSZ
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno
delo Pomurje
Vlada je sprejela Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Centra za
socialno delo Pomurje in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S Sklepom o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 30/18 dne 26. 4. 2018, je bil ustanovljen Center za socialno
delo Pomurje ter urejene statusne in druge zadeve v zvezi z delovanjem centra
ter medsebojna razmerja med centrom in ustanoviteljem. Center je univerzalni
pravni naslednik spojenih javnih socialnovarstvenih zavodov: Centra za socialno
delo Gornja Radgona, Centra za socialno delo Lendava, Centra za socialno delo
Ljutomer in Centra za socialno delo Murska Sobota.
Novi centri za socialno delo imajo na sedežu organizirano skupno splošno službo
in skupno strokovno službo. Večinoma je na sedežu organizirana tudi služba za
odločanje o pravicah iz javnih sredstev. Pri Centru za socialno delo Pomurje je
zaradi organizacijskih razlogov potrebno službo za odločanje o pravicah iz javnih
sredstev vzpostaviti izven sedeža javnega zavoda, in sicer je najustreznejša Enota
Ljutomer. Navedeno krajevno organiziranost vzpostavlja Sklep o spremembi
Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Pomurje.
Ustava Republike Slovenije v 115. členu nalaga predsedniku vlade in ministrom
pristojnost in dolžnost, da do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do
imenovanja novih ministrov opravljajo tekoče posle. 17. člen ZSV-H določa, da
akte o ustanovitvi novih centrov za socialno delo izda ustanovitelj najkasneje tri
mesece pred začetkom uporabe ZSV-H, to je najkasneje do 30. 6. 2018. Navedeno
je potrebno upoštevati tudi za sprejem sklepov o spremembi ustanovitvenih
aktov. Glede na navedeno, gre za tekoči posel vlade, saj gre za sprejemanje akta, ki
pomeni za pristojen organ vnaprej določeno dolžnost izpolnitve zakona (izrecno
pooblastilo v zakonu). Sprejetje konkretnega pravnega akta predstavlja že
določeno zakonsko obvezo organa izdati predpis, ki je bil predviden in uzakonjen
že ob sprejetju zakona, kar se šteje za opravljanje tekočih poslov vlade v odstopu.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela mnenje o Zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
za oceno ustavnosti
Vlada je sprejela mnenje o Zahtevi Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za
oceno ustavnosti 15., 16., 40., drugega odstavka 108. člena, 116. ter četrtega in
petega odstavka 406. člena Zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju ter
prvega in drugega odstavka 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v predloženem besedilu in ga
pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije ter Ustavnemu sodišču Republike
Slovenije.
Vlada meni, da tako nova ureditev delne pokojnine kot tudi temu prilagojena
ureditev ponovnega vstopa v zavarovanje ter pogoj prenehanja obveznega
zavarovanja za pridobitev pravice do pokojnine po 108. členu ZPIZ-2 ustavno
pravno niso sporne, predvsem pa je pomembno, da so v skladu ZPIZ-2 te pravice
enako urejene za enake oziroma primerljive položaje. Vlada RS meni tudi, da
ustavno sporna ni niti odločitev, da se možnost kombinacije aktivnega statusa s
statusom upokojenca enako uredi tudi za posameznike, ki so po predhodni
zakonodaji lahko z institutom izvzema iz zavarovanja ohranjali polno pokojnino
(četrti in peti odstavek 406 člena ZPIZ-2 ter 37. člen ZPIZ-2B). Ravno tako se Vladi
RS ne zdi sporna ureditev 15. in 16. člena ZPIZ-2, ki določa dolžnost vključitve v
zavarovanje za samostojne podjetnike in družbenike ne glede na višino prejetih
dohodkov, saj je zakonodajalec dolžan vzpostaviti sistem, ki bo posameznikom
zagotavljal pravico do pokojnine in s tem njihovo socialno varnost, čemur pa v
primeru podane zgolj možnosti vključitve v zavarovanje ne bi bilo zadoščeno.
Vlada še pojasnjuje, da je bila z ustavnimi spremembami v letu 2004 v določbo, ki
državljanom zagotavlja pravico do socialne varnosti pod pogoji, določenimi z
zakonom, vključena izrecna omemba pravice do pokojnine, s tem pa je pokojnina
postala nujni sestavni del ustavne pravice do socialne varnosti. Dopolnitev
pomeni, da je polje proste presoje zakonodajalca pri urejanju pravice do socialne
varnosti omejena z zahtevo, da zakonodajalec mora urediti pravico do pokojnine,
kar pomeni, da zakonodajalcu ni podana možnost ureditve pravice do pokojnine,
temveč dolžnost ureditve, prepuščen mu je torej zgolj način, na katerega bo to
uredil. Hkrati Ustava RS podaja pravico do pokojnine vsem državljanom in ne
zgolj tistim, ki so že upokojeni. Zakonodajalec je zato dolžan vzpostaviti tak
sistem, ki bo zagotavljal tako izplačevanje pravic že upokojenim posameznikom
kot tudi na drugi strani tistim posameznikom, ki se šele vključujejo v sistem.
Zakonodajalec je v skladu z Ustavo RS tisti, ki je dolžan vzpostaviti in skrbeti za
sistem socialne varnosti, pri čemer je potrebno, da je vzpostavljen sistem tak, da
tudi dejansko zaobseže čim večje število posameznikov, ki so kasnejši deležniki
pravice ter da predpiše take osnove, ki bodo ob nastanku zavarovalnega primera
zagotavljale socialno varnost. Vlada RS zato meni, da sta določbi 15. in 16. člena
ZPIZ-2 nujni, in sicer še posebej ob razcvetu prekarnih zaposlitev, saj je tudi tem
posameznikom potrebno zagotoviti socialno varnost in kasneje pravico do
pokojnine. Pravica do socialne varnosti je človekova pozitivna pravica, kar
pomeni, da je za njeno uresničevanje potrebno določeno aktivno delovanje
države. Država je zavezana z ustreznimi ukrepi zagotoviti vzpostavitev in

delovanje sistema socialne varnosti, iz katerega bodo za posameznika izhajala
določno urejena in pravno zavarovana upravičenja. Če bi država predpisala t.i.
socialno kapico, na podlagi katere se do določene višine dohodka ne bi bilo
potrebno vključiti v obvezno zavarovanje, bi na drugi strani morala vzpostaviti
sistem, ki bi tudi tem posameznikom zagotavljal pravico do pokojnine oziroma do
socialne varnosti, poleg tega pa bi bili tudi v primeru take ureditve smiselno
razmisliti o uvedbi take ureditve za vse zavarovalne podlage, kar pa je tako
sistemsko vprašanje ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi
politično vprašanje.
Ustava RS določa, da je temeljni cilj oziroma namen v zagotovitvi socialne
varnosti, na kakšen način pa bo ta cilj dosežen, pa je v veliki meri prepuščeno
zakonodajalcu. Slednji je presodil, da je v javnem interesu, da je v sistem
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja vključen čim širši krog
oseb, ki naj plačuje prispevke ter je s tem zavarovan za primer nastopa
zavarovalnih rizikov, ki jih ta sistem pokriva.
Vlada torej meni, da zatrjevane kršitev Ustave z ureditvijo ZPIZ-2 in ZPIZ-2B niso
podane.
Vir: MDDSZ
Seznanitev vlade z delovanjem medresorske delovne skupine za
spremljanje dela in pripravo stališč delegacije RS v izvršilnem odboru
UNESCO
Vlada se je seznanila s poročilom o delovanju medresorske delovne skupine za
spremljanje dela in pripravo stališč delegacije Republike Slovenije v Izvršilnem
odboru UNESCO v minulih dveh letih. To vladno skupino je vlada ustanovila
marca 2016, vodi jo državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport dr. Tomaž Boh. Vladno gradivo pa vsebuje poročilo o dosedanjem delovanju
te medresorske delovne skupine in sklepe, ki jih je sprejela v času dosedanjega
delovanja.
Vir: MIZŠ
Informacija o zasedanju meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko
sodelovanje RS v letu 2017
Vlada se je seznanila s poročilom o zasedanju meddržavnih komisij za znanstveno
in tehnološko sodelovanje v letu 2017. Zasedale so šestkrat in sicer z Argentino,
Avstrijo, Turčijo in Nemčijo ter dvakrat s Francijo.
Vir: MIZŠ

Načrtovana zasedanja meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko
sodelovanje RS v letošnjem letu
Vlada se je seznanila z načrtovanimi zasedanji meddržavnih komisij za
znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi
državami, ki bodo predvidoma realizirana letos. Predvidenih je 13 tovrstnih
zasedanj.
Obenem je vlada v komisije kot slovenska vladna predstavnika imenovala Tita
Neubauerja, vodjo Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve, ter dr.
Meto Dobnikar, vodjo Sektorja za znanost, oba z Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport. Poleg njiju je določila, da se v komisije imenuje še predstavnika
oziroma predstavnico Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je pristojen/na za sodelovanje s
posameznimi državami. Ta bo opravljal/a funkcijo sekretarja/sekretarke
meddržavnih komisij. Kot člana komisije pa je vlada imenovala še
predstavnika/co Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Tita Neubauerja je vlada pooblastila, da kot sopredsednik meddržavnih komisij za
znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami podpiše
protokole o zasedanju meddržavnih komisij.
Vir: MIZŠ
Vlada izdala seznam pravnih oseb javnega sektorja iz 87. člena zakona o
javnih financah
Vlada je na današnji dopisni seji izdala seznam pravnih oseb javnega sektorja iz
87. člena zakona o javnih financah.
87. člen zakona o javnih financah določa:
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za
obvezni del zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne osebe,
v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in
izdajajo poroštva samo pod pogoji, ki jih določi vlada na predlog ministrstva,
pristojnega za finance.
(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z
zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto.
(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda seznam pravnih oseb iz
prvega odstavka tega člena ter pogoje in postopke, ki jih morajo pravne osebe
oziroma predstavniki ali pooblaščenci države v organih teh pravnih oseb
upoštevati pri zadolževanju in izdajanju poroštev.
Ministrstvo za finance v skladu s potrebami ažurira seznam pravnih oseb iz
omenjenega člena in ažuriran seznam posreduje v potrditev vladi.

Na seznamu je prišlo do sprememb v kapitalski naložbi države v pravni osebi,
sprememb v nazivu dveh pravnih oseb in izločitve pravne osebe iz seznama
zaradi izbrisa iz sodnega/poslovnega registra.
Na seznam je dodana ena pravna oseba, in sicer podjetje Plinhold. Okrožno
sodišče v Ljubljani je 26. aprila 2018 sprejelo sklep o vpisu spremembe pri
navedeni pravni osebi, in sicer se kot družbenik izbriše Zavarovalnica Triglav oz.
se njen poslovni delež prenese na RS, pri čemer RS postane 52,26-odstotni lastnik
družbe. S tem družba Plinhold izpolnjuje pogoje za uvrstitev na seznam pravnih
oseb iz 87. člena zakona o javnih financah.
Pri dveh pravnih osebah, Termoelektrarni Trbovlje in Premogovniku Velenje, je
prišlo do spremembe naziva. Pri Termoelektrarni Trbovlje v likvidaciji je bil
umaknjen postopek likvidacije, podjetje pa se je preimenovalo v HSE – Energetska
družba Trbovlje. Premogovnik Velenje pa je spremenil pravnoorganizacijsko
obliko iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo.
Rudnik Zagorje v zapiranju je izločen iz seznama zaradi zaključka zapiralnega
postopka in posledično izbrisa iz sodnega/poslovnega registra.
Vir: MF
Vlada o zastopanju na sestanku z računskim sodiščem glede osnutka
revizije o predlogu zaključnega računa državnega proračuna 2017
Vlada je na današnji dopisni seji pooblastila ministrico za finance Matejo Vraničar
Erman, da računskemu sodišču v imenu vlade posreduje pisna pojasnila glede
razlogov za izpodbijanje revizijskih razkritij v osnutku revizijskega poročila o
predlogu zaključnega računa državnega proračuna za leto 2017, v delu, ki se
nanaša na splošni del zaključnega računa. Za udeležbo in zastopanje vlade na
razčiščevalnem sestanku pa je vlada pooblastila predstavnico ministrstva za
finance in predstavnika ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Računsko sodišče je izvedlo revizijo predloga zaključnega računa državnega
proračuna za leto 2017 in pripravilo osnutek revizijskega poročila.
Z namenom odpraviti morebitna nesoglasja je za 15. junij 2018 računsko sodišče
sklicalo razčiščevalni sestanek za splošni del zaključnega računa, na katerem
lahko zastopniki ali druge osebe, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom, izpodbijajo
revizijska razkritja iz navedenega osnutka revizijskega poročila. V delu, ki se
nanaša na splošni del zaključnega računa, je računsko sodišče pozvalo vlado in
ministrstvo za finance, da navedeta razloge za izpodbijanje revizijskega razkritja
iz osnutka revizijskega poročila oz. podata dodatna pojasnila.
Računsko sodišče je prav tako pozvalo posamezne revidirance, to je proračunske
uporabnike, da pojasnijo in navedejo svoje razloge za izpodbijanje v delu, ki se
nanaša na pravilnost izvršitve proračuna. Proračunski uporabniki tako sami
pošljejo računskemu sodišču svoje razloge za izpodbijanje oz. dodatna pojasnila.

Vlada je s sklepom pooblastila ministrico za finance, da računskemu sodišču v
imenu vlade posreduje pisna pojasnila glede razlogov za izpodbijanje revizijskih
razkritij v osnutku revizijskega poročila o predlogu zaključnega računa državnega
proračuna za leto 2017, v delu, ki se nanaša na splošni del zaključnega računa.
Za udeležbo in zastopanje vlade na razčiščevalnem sestanku pa je vlada
pooblastila predstavnico ministrstva za finance in predstavnika ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
Vir: MF
Vlada o poročilu glede stanja notranjega nadzora javnih financ za leto 2017
Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s poročilom o stanju notranjega
nadzora javnih financ v Sloveniji za leto 2017.
Ministrstvo za finance je v skladu z zakonom o javnih financah odgovorno za
razvoj, usklajevanje in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih financ ter
v okviru tega tudi za redno letno poročanje vladi in računskemu sodišču o stanju
na področju notranjega nadzora javnih financ.
V rednem letnem poročilu ministrstvo za finance oz. urad za nadzor proračuna
poroča o ugotovitvah preverjanja izvajanja usmeritev za državno notranje
revidiranje pri proračunskih uporabnikih, spremljanju in proučevanju ugotovitev
in priporočil različnih oblik organiziranosti notranje revizije proračunskih
uporabnikov, o delovanju notranjekontrolnih sistemov proračunskih
uporabnikov ter o razvoju notranjega revidiranja.
V letnem poročilu urad poda tudi analizo sistemskih neučinkovitosti na področju
notranjega nadzora javnih financ in predloge ukrepov za njihovo izboljšanje.
Vir: MF
Vlada seznanjena s četrtletnim poročilom SDH
Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s četrtletnim poročilom Slovenskega
državnega holdinga (SDH) o upravljanju kapitalskih naložb za obdobje od 1.
januarja 2018 do 31. marca 2018.
SDH mora v skladu z zakonom vladi četrtletno poročati o upravljanju s
kapitalskimi naložbami. V omenjenem obdobju so bile pri pridobivanju deležev
oz. delnic izvedene naslednje aktivnosti:
- Plinhold: Ustanovitev družbe po izvedeni delitvi družbe Geoplin. RS je v
družbi pridobila delež v višini 41,24 odstotka in SDH v višini 0,052
odstotka.

-

Koto: SDH izvaja potrebne aktivnosti, da bo RS odplačno pridobila delež, ki
ga ima DUTB v družbi Koto.
Krka: RS je skladno z zakonom o dedovanju pridobila 30 delnic družbe.

Odsvojitev kapitalskih naložb in naložbe v postopku prodaje, ki so v imetništvu
SDH oz. RS:
Abanka: RS se je v postopku presoje dovoljene državne pomoči leta 2014 zavezala
Evropski komisiji, da bo izvedla postopek prodaje Abanke. Da se postopek
prodaje zaključi v dogovorjenem roku, SDH izvaja pripravljalne aktivnostmi za
prodajo naložbe.
Cetis: SDH in Kapitalska družba (Kad) sta julija 2017 prejela ponudbo za odkup
delnic družbe. Oktobra 2017 je bil objavljen oglas za zbiranje javnih ponudb za
nakup delnic družbe. Novembra 2017 sta SDH in Kad podpisala sporazum o
skupni prodaji delnic družbe. Decembra 2017 so potekale aktivnosti izbranega
pooblačenega ocenjevalca podjetij KPMG. 27. decembra 2017 je družba MSIN
obvestila družbo Cetis o prevzemni nameri za odkup delnic. Prevzemna ponudba
je bila objavljena 19. januarja 2018, ponujena cena pa je bila enaka ceni, navedeni
v ponudbi iz julija 2017. Na podlagi ugotovljene ocenjene vrednosti delnice Cetisa
SDH prevzemne ponudbe ni sprejel.
Geoplin: Skladno z določbami sporazuma o statusnem preoblikovanju Geoplina in
pogodbi o menjavi poslovnih deležev v družbah Geoplin in Plinovodi je bila 28.
junija 2017 v sodni register vpisana nova družba Plinhold, v kateri ima RS 52,26odstotni poslovni delež, ohranila pa je 25,01-odstotni delež v družbi Geoplin.
Sklep o menjavi poslovnih deležev je postal pravnomočen 22. februarja 2018 in je
tudi podlaga, da SDH in Kad prodata svoja deleža v družbi Geoplin družbi Petrol
ter da se izvrši pogodba za nakupu in prodaji poslovnih deležev v družbah
Geoplin in Plinhold, na podlagi katere bo RS odkupila 7,84-odstotni delež družbe
Plinhold, ki je v lasti družbe Salnal.
Za prodajo manjših poslovnih deležev v družbah Cetis, Savaprojekt, Ikos in
Varnostsistemi je bila oktobra objavljena notica in aktivnosti za prodajo
navedenih naložb še niso zaključene.
V tem obdobju je bilo izvedenih 13 skupščinsko sprejetih sklepov v družbah, kjer
je SDH v svojem imenu in imenu RS uveljavljal pravice delničarja/družbenika.
Vir: MF
Vlada se je seznanila s Poročilom Medresorske delovne skupine za boj proti
trgovini z ljudmi za leto 2017
Vlada se je seznanila s Poročilom Medresorske delovne skupine za boj proti
trgovini z ljudmi za leto 2017.

Preprečevanje trgovine z ljudmi je bilo v letu 2017 osredotočeno na štiri ciljne
skupine:
- širšo javnost, ki je bila preko informacijskih kampanj seznanjena predvsem
s tematiko trgovine z ljudmi zaradi izkoriščanja dela in prisilnega dela;
- ciljne rizične skupine (mladostniki, potencialne žrtve delovnega
izkoriščanja in prisilnega dela ter migranti in begunci);
- potencialne uporabnike storitev,
- strokovno javnost, kjer se večji sklop ozaveščanja oziroma usposabljanja
navezuje na javne uslužbence, zaposlene v različnih organih, katerih delo
se navezuje na problematiko trgovine z ljudmi. Ker gre za večplastno
problematiko, ki posega v skoraj v vse pore sodobne družbe, je ključna
vloga teh posameznikov, da pojav ustrezno zaznajo in pri tem ukrepajo
vsak na podlagi lastnih pristojnosti.
Pri odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj trgovine z ljudmi so še vedno v
ospredju kazniva dejanja trgovine z ljudmi zaradi spolne zlorabe. V letu 2017 je
bilo v petih preiskavah obravnavanih 67 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi zoper
15 osumljencev. Podanih je bilo sedem obtožb zoper 21 fizičnih oseb, medtem ko
je sodišče na prvi stopnji presodilo obsodilne sodbe zoper deset obdolžencev.
Poleg organov odkrivanja in pregona tu sodelujeta tudi Inšpektorat RS za delo in
Finančna uprava RS. Njune aktivnosti so usmerjene predvsem na področje
izkoriščanja prisilnega dela, saj gre vse pogosteje za povezovanje trgovine z
ljudmi s problematiko izkoriščanja pravic delavcev, predvsem tuje delovne sile.
Pri pomoči in oskrbi žrtev trgovine z ljudmi so dejavne nevladne in humanitarne
organizacije. Njihove dejavnosti so usmerjene predvsem v neposredno oskrbo
žrtev trgovine z ljudmi s programom krizne namestitve in programom namestitve
v varnem prostoru. Oba programa je tudi v letu 2017 ob sofinanciranju MNZ in
MDDSZ izvedla Slovenska karitas. Prepoznanih je bilo 66 žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je bila nudena ustrezna oblika pomoči, nameščenih pa je bilo le pet žrtev
(ostale so ponujeno namestitveno možnost zavrnile).
Medresorska delovna skupina v poročilu izpostavlja tudi drugi cikel ocenjevanja
implementacije Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, ki ga
je aprila 2017 opravila skupina strokovnjakov GRETA. Ugotovitve poročila kažejo
na napredek Slovenije, ko gre za celovit pristop in medsebojno sodelovanje
znotraj posameznih institucij po vprašanju preprečevanja in boja proti trgovini z
ljudmi. Pohvalno je delo koordinacije, kljub pomanjkanju posluha za sistemsko
boljšo umeščenost ob zagotavljanju tako finančnih kot kadrovskih virov. Opazni
so pozitivni premiki v zagotavljanju vseh oblik pomoči žrtvam ne glede na njihov
status in izboljšan pristop nacionalnega odzivnega mehanizma, ki je bil dodatno
urejen in opredeljen v priročniku, ki ga je pripravila medresorska delovna
skupina, potrdila pa Vlada RS. Kljub splošno pozitivnem odzivu, pa poročilo
GRETA vsebuje tudi nekaj priporočil usmerjenih v sistemske izboljšave pri
identifikaciji in nastanitvi otrok - žrtev trgovanja in zagotavljanja pravic žrtev do
odškodnin.
Vir: MNZ

Delo policije v letu 2017 uspešno
Policija je na svoji spletni strani v začetku maja objavila Letno poročilo o delu
Policije v letu 2017.
Med najpomembnejšimi okoliščinami in dejavniki, ki so zaznamovali delo policije
v lanskem letu, so navedeni naslednji poudarki z različnih področij dela.
Zagotavljanje varnosti državne in schengenske meje ter preprečevanje
nezakonitih prehodov je bila ena izmed prioritet dela policije, s tem ciljem pa so
slovenski policisti v operativnih dejavnostih agencije Frontex na celotni t. i.
balkanski poti ter tudi v aktivnostih mednarodnega kontingenta na makedonskogrški in srbsko-bolgarski meji izvajali sistematično mejno kontrolo vseh potnikov
na zunanjih schengenskih mejah.
Potekale so priprave na uveljavitev odločbe arbitražnega sodišča.
Prioriteta dela je bila tudi odkrivanje in preiskovanje gospodarskih kaznivih
dejanj z veliko premoženjsko škodo, korupcije, hude in organizirane oblike
kriminalitete, kaznivih dejanj zoper premoženje ter boj proti terorizmu in
kibernetski kriminaliteti.
Ena od prednostnih nalog je bilo tudi zagotavljanje varnosti v cestnem prometu;
Prenova policijske zakonodaje, sprejete v letu 2017, je sprožila številne aktivnosti,
med drugim za vzpostavitev kariernega sistema, na vrsti pa je še implementacija
višješolskega sistema, s katero se bo dodatno izboljšal položaj policistov.
Uvedli so aplikacijo Infopol, kjer se na enem mestu zbirajo pravne podlage,
navodila in druge informacije, pomembne za izvajanje policijskih nalog, kar bo ob
obsežni zakonodaji in številnih postopkih policistom v pomoč pri njihovem delu;
Zagotavljana je helikopterska nujna pomoči z mariborskega letališča za državljane
severovzhodne Slovenije.
Izjemen varnostni dogodek - onesposobitev letalske bombe v Vurberku poleti
2017 se je, kljub resni nevarnosti za ljudi in premoženje, končal brez poškodb
ljudi, živali, premoženja in narave.
Spremenili so policijske uniforme in nabavili nova policijska vozila, vključno z
vodnim topom.
Priredili so preventivne vsebine policije v znakovni jezik gluhih in naglušnih in
tako zagotovili večjo dostopnost informacij za uporabnike z omejeno
sposobnostjo sporazumevanja.
V letu 2017 pa so beležili tudi številne zavidljive obletnice: 50 let policijskega
izobraževalnega sistema v Tacnu, 50 let Letalske policijske enote, 50 let Postaje
pomorske policije Koper in 70 let varovanja morske meje, 60 let informacijsko-

telekomunikacijskega sistema in 20 let sodelovanja slovenske policije na
mednarodnih civilnih misijah.
Vir: MNZ
Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom Spremembe št. 1
Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo
Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z Informacijo o nameravanem
podpisu Spremembe št. 1 Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za
Evropo z naslednjo vsebino: transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena
uporaba petih slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 in enega vozila za izvlek
serije T-55 v Združenem večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti v
Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji.
1. septembra 2015 je bil sklenjen Memorandum o soglasju med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za
Evropo z naslednjo vsebino: transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena
uporaba štirih slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 v Združenem
večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti v Hohenfelsu v Zvezni
republiki Nemčiji.
Slovenska vojska je na njegovi podlagi že leta 2015 v Združeni večnacionalni
center za ugotavljanje pripravljenosti (Joint Multinational Rediness Centre –
JMRC) v Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji, ki deluje pod okriljem Kopenske
vojske Združenih držav Amerike za Evropo, napotila štiri glavne bojne tanke M84, s katerimi sodeluje na različnih aktivnostih usposabljanja in vaj. Namen
usposabljanj in vaj je zagotoviti realistično združeno usposabljanje rodov,
preveriti usposobljenost za delovanje v združenem bojevanju in uriti postopke
zavezništva. S trajnejšo namestitvijo tankov Slovenske vojske v JMRC se
zmanjšajo stroški prevoza tankov na vadišče, saj so v okviru enkratnega prevoza
lahko uporabljeni za več dogodkov.
S Spremembo št. 1 se podaljšuje veljavnost Memoranduma o soglasju med
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih
držav Amerike za Evropo (transport, skladiščenje, vzdrževanje in predvidena
uporaba petih slovenskih glavnih bojnih tankov M-84 in enega vozila za izvlek
serije T-55 v Združenem večnacionalnem centru za ugotavljanje pripravljenosti v
Hohenfelsu v Zvezni republiki Nemčiji), in sicer do konca obdobja, za katerega je s
strani Zvezne republike Nemčije dovoljena namestitev tankov na njenem ozemlju,
to je do 16. julija 2020.
Vir: MO

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z zaračunavanjem prispevkov za
planinske in gozdne poti
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z
zaračunavanjem prispevkov za planinske poti in gozdne poti.
Vlada med drugim odgovarja, da v primerih kadar planinske oziroma gozdne poti
potekajo na območju naravnih vrednot, zavarovanih območji ali njihovih delov, ki
se jih uredi za namene obiskovanja in ogledovanja in se za namen vzdrževanja teh
ureditev zaračunava vstopnina (v skladu z Zakonom o ohranjanju narave), se
vstopnina oziroma nadomestilo plačuje tudi za njihovo uporabo, razen če so v
dovoljenju oziroma v koncesiji (države ali pristojnega občinskega organa) za rabo
oziroma ureditev naravne vrednote za ogledovanje in obiskovanje določene
izjeme pri plačilu vstopnine. Osnovno izhodišče sicer je, da so naravne vrednote
kot ustavno varovana naravna dediščina in bogastvo vseh državljanov v kar
največji možni meri dostopne vsem.
Zaračunavanje poti ni v nasprotju z Zakonom o gozdovih, ki določa, da mora
lastnikv svojem gozdu dopustiti prost dostop, razen za primere pridobitne
turistične oziroma pridobitne rekreativne dejavnosti.
Zakon o gozdovih torej dovoljuje nelastnikom gozdov prost dostop vanje, če se na
obravnavanem območju ne izvaja pridobitna turistična oziroma pridobitna
rekreativna dejavnost.
V skladu z Zakonom o Triglavskem narodnem parku (TNP) se lahko del
narodnega parka posebej uredi za ogledovanje in obiskovanje po predpisih, ki
urejajo ohranjanje narave. Del narodnega parka se lahko uredi za ogledovanje in
obiskovanje z ureditvijo dostopnih poti, ki lahko na nedostopnem delu narodnega
parka vključuje tudi posebno infrastrukturno opremo, na primer: galerije, lestve
in varovalne ograje. Deli narodnega parka, ki se lahko uredijo in tisti, ki se lahko
rabijo, se določeni v Načrtu upravljanja TNP (NUTNP), in sicer so to: Slap Savica,
Korita Mostnice, Vintgar, Korita Tolminke in Zadlaščice.
Za rabo delov narodnega parka TNP se šteje organizirano ogledovanje in
obiskovanje delov narodnega parka, ki se lahko javno oglašuje. Za tako rabo
Zakon o TNP določa podelitev za katero se plačuje koncesijska dajatev.
Do sprejema koncesijskega akta na podlagi Zakona o TNP se raba naravnih
vrednot izvaja na podlagi zatečenih in v preteklosti pridobljeni pravic ali
dogovorov na ravni občin. Glede na to ter skladno z NUTNP, je stališče Ministrstva
za okolje in prostor, da je pobiranje pristojbine za uporabo poti ob koritih
Mostnice, poti do slapa Savice, in v Blejskem vintgarju, do sprejetja koncesijskega
akta po Zakonu o TNP v skladu s predpisi.
Na naravnih vrednotah, zavarovanih območjih oziroma na delih zavarovanih
območij na katerih je treba pri vstopu plačati nadomestilo za vzdrževanje
posebne infrastrukturne opreme, na primer: galerije, lestve, varovalne ograje, ki
je namenjena za varno ogledovanje, je pristojna fizična ali pravna oseba, kateri je

podeljeno upravljanje obiskovanja in ogledovanja določene naravne vrednote,
zavarovanega območja ali njegovega dela.
Vir: MOP
Vlada odgovorila na vprašanje poslanca Bojana Podkrajška v zvezi z računi
za električno energijo
Vlada je na današnji seji odgovorila na vprašanje poslanca Bojana Podkrajška v
zvezi z različnimi dajatvami, ki bremenijo končne odjemalce električne energije v
Sloveniji na računih za električno energijo.
Vlada odgovarja, da je končni znesek za plačilo dobavljene električne energije, ki
se zaračunava odjemalcem električne energije, sestavljen iz cene električne
energije, omrežnine za uporabo elektroenergetskega sistema, energetskih dajatev
trošarine na električno energijo in davka na dodano vrednost.
Cena energenta - električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu s strani
dobaviteljev električne energije, je v letu 2017 pri povprečnem gospodinjskem
odjemalcu predstavljala 34 % končne maloprodajne cene, omrežnina 35 %,
energetske dajatve 11 %, trošarina 2 % in davek na dodano vrednost 18 %
končne cene.
Vir: MzI
Vlada imenovala člane sveta javnega zavoda Filmski studio Viba film
Ljubljana
Vlada je sprejela sklep o imenovanju članov sveta javnega zavoda Filmski studio
Viba film Ljubljana, saj se 19. julija 2018 dosedanjim članom izteče mandat.
V svet javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana so z 20. julijem 2018 za
dobo petih let za člane sveta imenovani:
- Luka Nabergoj, kot predstavnik ustanovitelja,
- Miha Hočevar, kot predstavnik strokovnih združenj s področja filmskih in
avdiovizualnih dejavnosti,
- Jožko Rutar, kot predstavnik strokovnih združenj s področja filmskih in
avdiovizualnih dejavnosti,
- Martin Steblovnik, kot predstavnik Slovenskega filmskega centra, javne
agencije RS.
Na podlagi 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film
Ljubljana svet zavoda sestavlja pet članov, od katerih štiri člane imenuje Vlada
Republike Slovenije, enega pa delavci zavoda.
Vir: MK

Vlada soglaša s sklenitvijo neposredne pogodbe o oddaji v najem
gostinskega lokala »Drama kavarna«
Vlada je na današnji seji sprejela sklep s katerim soglaša s sklenitvijo pogodbe o
oddaji v najem gostinskega lokala »Drama kavarna« s pomožnimi prostori ter
delom ploščadi pred vhodom v Malo dramo, za obdobje od vključno 15. 8. 2018 do
vključno 15. 7. 2019.
Vir: MK
Vlada ponovno imenovala članico nadzornega sveta Sklada RS za nasledstvo
Vlada je na današnji dopisni seji za članico nadzornega sveta Sklada RS za
nasledstvo ponovno imenovala Moniko Pintar Mesarič, in sicer za obdobje petih
let, od 20. junija 2018 do najdlje 19. junija 2023.
Zakon o Skladu RS za nasledstvo in visokem predstavniku RS za nasledstvo
določa, da nadzorni svet sklada sestavljajo predsednik in štirje člani. Predsednik
nadzornega sveta je vedno aktualni minister za finance, člane nadzornega sveta
pa imenuje vlada na predlog ministra za finance, in sicer za petletno obdobje z
možnostjo ponovnega imenovanja.
Vlada je 20. junija 2013 Moniko Pintar Mesarič kot predstavnico ministrstva za
finance imenovala za članico nadzornega sveta, petletni mandat pa se ji izteče 19.
junija 2018. Ministrstvo za finance je vladi predlagalo njeno ponovno imenovanje.
Vlada je Moniko Pintar Mesarič imenovala za obdobje 5 let, od 20. junija 2018 do
najdlje 19. junija 2023.
Nadzorni svet sklada sestavljajo predsednica mag. Mateja Vraničar Erman,
Monika Pintar Mesarič in Igor Tavzes, vsi z ministrstva za finance ter dr. Ana
Polak Petrič z ministrstva za zunanje zadeve in Tibor Hren z Banke Slovenije.
Vir: MF
Vlada za vršilca dolžnosti direktorja AZN imenovala Gorazda Čibeja
Vlada je na današnji dopisni seji za vršilca dolžnosti direktorja Agencije za
zavarovalni nadzor (AZN) s 1. julijem 2018 do imenovanja novega direktorja,
vendar najdlje za šest mesecev, to je do 31. decembra 2018, imenuje Gorazda
Čibeja.
Ministrstvo za finance je 22. maja 2018 prejelo predlog strokovnega sveta AZN
glede imenovanja vršilca dolžnosti direktorja AZN. Strokovni svet AZN je na seji
21. maja 2018 sprejel sklep, da se s potekom mandata vršilca dolžnosti direktorja,
ki se izteče 30. junija 2018, če prej ne bo imenovan nov direktor, za vršilca
dolžnosti direktorja za obdobje od 1. julija do imenovanja novega direktorja,
vendar največ za šest mesecev, imenuje Gorazda Čibeja.

Vršilca dolžnosti direktorja AZN imenuje vlada za največ šest mesecev brez
izvedenega javnega natečaja in mnenja uradniškega sveta na predlog strokovnega
sveta AZN.
Vir: MF
Zamenjava člana Upravnega odbora IZUM
V upravnem odboru javnega zavoda Instituta informacijskih znanosti (IZUM) je
vlada razrešila dosedanjega člana, mag. Domna Božeglava, imenovanega na
predlog ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo. V upravni odbor je z
istega ministrstva imenovala nadomestno članico Tino Bizjak Ahačič.
Vir: MIZŠ
Novi članici upravnega odbora NIB
Vlada je v upravni odbor javnega raziskovalnega zavoda Nacionalni inštitut za
biologijo (NIB) za mandatno dobo štirih let, od ustanovitvene seje upravnega
odbora, imenovala novi članici: dr. Evo Batista in dr. Ruth Rupreth.
Vir: MIZŠ
Novi člani Sveta javnega zavoda Arnes
Vlada je v svet javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije
(Arnes) za mandatno dobo štirih let, od ustanovitvene seje sveta Arnes, kot
ustanoviteljica imenovala nove člane: Dušo Marjetič, Marijo Režun in Boruta
Čamplja.
Vir: MIZŠ

