
Sporočilo za javnost o sklepih, ki jih je Vlada RS sprejela 
na 133. seji, 30. avgusta 2007

Vlada sprejela predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
kredita za financiranje projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti

Vlada RS je na današnji seji  sprejela predlog Zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti  iz kredita, ki  ga najame javni sklad Ekološki  sklad Republike Slovenije pri 
Evropski investicijski banki, in sicer za financiranje projektov za izboljšanje energetske 
učinkovitosti. 

Ekološki sklad je javni sklad, ki omogoča ugodno kreditiranje okoljskih naložb in pri tem 
upošteva usmeritve okoljskih politik Evropske unije ter prednostne cilje iz Nacionalnega 
programa varstva okolja, Nacionalnega energetskega programa in operativnih programov 
pristojnega Ministrstva za okolje in prostor. 

Projekti,  ki  jih  bo  sofinanciral  Ekološki  sklad,  bodo  pripomogli  k  večji  energetski 
učinkovitosti  in  izboljšanju  stanja  okolja.  Glede  na  izkušnje  zadnjih  dveh  let,  ko  pri 
kreditiranju  naložb  sklada  prevladujejo  projekti  za  učinkovito  rabo  energije  in  izrabo 
obnovljivih virov energije pri pravnih osebah in občanih, se ocenjuje, da bodo največji 
okoljski  učinki  doseženi  pri  zmanjševanju  emisij  toplogrednih  plinov.  To  je  letno 
zmanjšanje emisij CO2 v višini okrog 20 tisoč ton. Poleg že omenjenih bo Sklad kreditiral 
tudi projekte za učinkovito ravnanje z odpadki in varstvo voda.

Na  podlagi  sprejetega  predloga  zakona  bo  skupaj  s  sprejetim Zakonom o  ratifikaciji 
poroštvene pogodbe omogočeno črpanje kredita v znesku do 30 milijonov EUR in s tem 
uresničevanje poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2007. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

Vlada  RS  je  na  današnji  seji  sprejela  besedilo  predloga  Zakona  o  spremembah  in 
dopolnitvah zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in ga posredovala v sprejem državnemu zboru.

Vlada  predlaga,  da  državni  zbor  sprejme  besedilo  predloga  zakona  po  skrajšanem 
postopku, saj gre na eni strani za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki ne 
posegajo v bistvo sistema matične evidence, na drugi strani pa spremembe zahtevajo 
hitro prilagoditev sistema zbiranja podatkov, s katerimi se uvaja sodobnejši elektronski 
način oddajanja in sprejemanja podatkov ter vodenja evidenc.

Poglavitna razloga za spremembo Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 
pravic  iz  pokojninskega  in  invalidskega  zavarovanja  sta  uvedba  posredovanja  in 
sprejemanja  podatkov  o  obdobju  zavarovanja,  plači  oziroma  zavarovalni  osnovi  in 
nadomestilih plače ter  o plačanih prispevkih izključno v elektronski  obliki in dodelitev 
pristojnosti,  prekrškovnega  organa  Zavodu  za  pokojninsko  in  invalidsko  zavarovanje 
Slovenije (zavod).



Podatke o  obdobju zavarovanja, plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače 
ter  o  plačanih  prispevkih morajo  delodajalci  posredovati  za  delavce,  drugi  dajalci 
podatkov pa za druge zavarovance od 1.1.2008 dalje izključno v elektronski obliki. Za 
male delodajalce, ki imajo do deset zaposlenih delavcev ter fizične osebe, ki opravljajo 
pridobitno ali poklicno dejavnost pa je rok za izključno pošiljanje citiranih podatkov v 
elektronski obliki 1.1.2009.

Zaradi uskladitve določb z Zakonom o prekrških se zavod opredeli kot prekrškovni organ, 
ki kot nosilec javnega pooblastila izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti dajalcev 
podatkov.

Zavodu se omogoča, da v primerih, ko so popravki podatkov v matični evidenci potrebni 
zaradi  sprememb veljavnih predpisov ali  zaradi prenehanja poslovanja zavezanca pod 
pogojem,  da  se  s  takimi  popravki  ne  posega  v  obstoj  zavarovanja  in  pravice 
zavarovancev, te podatke popravi po uradni dolžnosti.

Vlada sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o metodologiji 
oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij

Vlada  RS  je  na  današnji  seji  sprejela  Uredbo  o  prenehanju  veljavnosti  Uredbe  o 
metodologiji  oblikovanja  cen  javnih  telekomunikacijskih  storitev  in  omrežij,  ki  jo  bo 
objavila v Uradnem listu RS.

S sprejemom nove uredbe bo prenehala veljati Uredba o metodologiji oblikovanja cen 
javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij,  ki  je bila sprejeta na podlagi  sedmega 
odstavka 75. člena Zakona o telekomunikacijah (ZTel-1).

ZTel-1 je v slovenski pravni red prenesel regulacijski okvir Evropske unije, ki je veljal za 
elektronske komunikacije do leta 2002 (v nadaljevanju regulacijski okvir 1998). Ta je na 
splošno določil, da so operaterji s pomembno tržno močjo tisti operaterji, ki imajo na 
določenem segmentu  najmanj  25-odstotni  tržni  delež,  in  predpisal  obveznosti,  ki  jih 
morajo  izpolnjevati  vsi  operaterji  s  pomembno  tržno  močjo,  med  drugim  način 
oblikovanja maloprodajnih cen za njihove storitve.  Na podlagi  ZTel-1 je  bila  sprejeta 
uredba,  ki  je  natančneje  določila  metodologijo  oblikovanja  cen  operaterjev  fiksnega 
javnega  telefonskega  omrežja  in  storitev  ter  operaterjev  zakupa  vodov,  ki  imajo 
pomembno tržno moč.  

Regulacijski okvir EU, ki velja od leta 2002 (regulacijski okvir 2002) in je bil v slovenski 
pravni  red  prenesen  z  Zakonom  o  elektronskih  komunikacijah  (Zek),  je  pomembno 
spremenil  ex-ante  regulacijo  trga  elektronskih  komunikacij.  Opredelil  je,  da  imajo 
operaterji  pomembno tržno moč takrat, ko uživajo na tem trgu položaj, enakovreden 
prevladujočemu  položaju,  oziroma  imajo  na  ta  trg  takšen  ekonomski  vpliv,  da  jim 
omogoča samostojnost nasproti konkurentom, uporabnikom in potrošnikom. Operaterji s 
pomembno tržno močjo se ne določajo več le na podlagi njihovih tržnih deležev, ampak 
na podlagi predpisanih meril v postopku tržne analize upoštevanih trgov, ki jih predlaga 
Evropska  komisija.  Če  analiza  nekega  upoštevanega  trga  pokaže,  da  trg  ni  dovolj 
konkurenčen,  to  pomeni,  da je na njem vsaj  en operater  s pomembno tržno močjo. 
Nacionalni regulativni organ (Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS - APEK) 
ga mora določiti  in mu selektivno naložiti  obveznosti,  za katere predvideva, da bodo 
pripomogle  k  izboljšanju  konkurenčnosti  na  tem  upoštevanem  trgu.  Večina  teh 



obveznosti je povezana z operaterskim dostopom oziroma medomrežnim povezovanjem, 
saj  se  skuša  predvsem  z  regulacijo  grosističnih  storitev  vplivati  na  izboljšanje 
konkurenčnosti. V skrajnem primeru se nacionalni regulativni organ lahko odloči tudi za 
regulacijo maloprodajnih storitev, če se izkaže, da zgolj regulacija grosističnih trgov ne bi 
prinesla želenih rezultatov. Izvedbo tržnih analiz, določbe operaterjev s pomembno tržno 
močjo in njihove obveznosti mora predhodno potrditi Evropska komisija. 

Za  pravilno  delovanje  trga  elektronskih  komunikacij  je  bilo  v  prehodnem  obdobju 
pomembno, da se obveznosti operaterjev s pomembno tržno močjo, ki jih je predpisal 
regulacijski okvir 1998, ohranijo toliko časa, dokler APEK na novo ne določi operaterjev s 
pomembno  tržno  močjo  in  njihovih  obveznosti  na  način,  predpisan  z  regulacijskim 
okvirom 2002, ter ne prejme potrdila o strinjanju Evropske komisije. Glede na navedeno 
je ZEK s prvim odstavkom 170. člena podaljšal veljavnost uredbe. 

Medtem so odločbe, izdane na podlagi ZTel-1, že prenehale veljati, APEK pa je določil 
operaterje  s  pomembno  tržno  močjo  na  področjih,  ki  jih  ureja  uredba,  in  njihove 
obveznosti  v  skladu z  ZEK.  Evropska  komisija  je  APEK že  sporočila,  da  se  strinja  z 
določenimi operaterji s pomembno tržno močjo in njihovimi obveznostmi. Pri regulaciji 
trga elektronskih komunikacij  se  je  prenehal  uporabljati  ZTel-1 in predpisi,  izdani  na 
njegovi podlagi. Uredba po prenehanju veljavnosti odločb, izdanih na podlagi ZTel-1, tako 
nima  nikakršnih  pravnih  učinkov,  zato  je  Ministrstvo  za  gospodarstvo  predlagalo 
prenehanje njene veljavnosti.

Republika Slovenija proti družbeniku Petrol, d.d., ne bo uveljavila pravice veta 
pri nakupu 0,338% poslovnega deleža družbe Geoplin d.o.o. Ljubljana, katerega 

lastnik je družba Toplarna Hrastnik d.o.o.

Vlada RS je na današnji seji sklenila, da Republika Slovenija proti družbeniku Petrol, d.d., 
ne bo  uveljavila  pravice veta  pri  nakupu 0,338% poslovnega deleža  družbe  Geoplin, 
d.o.o. Ljubljana, katerega lastnik je družba Toplarna Hrastnik, d.o.o.. 

Vlada soglaša z letnim obračunom Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 
2006 in finančnim načrtom agencije za leto 2007

Vlada RS je na današnji seji soglašala z letnim obračunom Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za leto 2006 in  finančnim načrtom agencije za leto 2007.

Agencija je kot neodvisna institucija ustanovljena z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev. 
Ta izdaja  predvsem dovoljenja  za  ustanovitev  oziroma poslovanje  finančnih institucij, 
dovoljenja za javno ponudbo vrednostnih papirjev in za ponudbo za odkup, dovoljenja za 
opravljanje poslov borznega posrednika in dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave 
družb za upravljanje, borzno posredniških družb, borze in klirinško depotne družbe ter 
soglasja k statutu in splošnim aktom ter tarifi Ljubljanske borze vrednostnih papirjev ter 
k statutu in pravilom poslovanja Centralne klirinško depotne družbe. Agencija prav tako 
vodi register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje, v 
katerega se vpisujejo podatki o izdajatelju in vrednostnem papirju. 

Za leto 2006 je bil načrtovan presežek prihodkov nad odhodki v višini 364.125,35 EUR. 
Realizirani presežek prihodkov nad odhodki v višini 300.609,25 EUR je bil za 63.516,11 



EUR nižji od načrtovanega. Na podlagi drugega odstavka 305. člena ZTVP-1 ter v skladu 
s finančnim načrtom za leto 2006 se presežek prihodkov nad odhodki razporedi v rezerve 
Agencije. Finančni načrt Agencije za leto 2007 je bil pripravljen na podlagi načrta dela 
strokovnih služb Agencije za leto 2007, ki ga je na podlagi 5. točke 299. člena Zakona o 
trgu  vrednostnih  papirjev  (ZTVP-1)  sprejel  strokovni  svet  Agencije.  Pri  pripravi 
finančnega načrta Agencije za leto 2007 so bila v celoti upoštevana načela racionalnosti 
in gospodarnosti. 

Ministrstvo za finance je preučilo posredovani Letni obračun Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za leto 2006 in Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2007 
in  ugotovilo,  da  je  gradivo  primerno  pripravljeno  in  vrednost  posameznih  postavk 
zadostno utemeljena.  Ob načrtovanih prihodkih in odhodkih agencije se za leto 2007 
načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 169.808 EUR. Agencija je v finančnem 
načrtu  predvidela,  da  se  skladno  z  drugim  odstavkom  305.  člena  ZTVP-1  presežek 
prihodkov nad odhodki  leta 2007 v celoti  razporedi  v  rezerve agencije.  Prav tako se 
obvezuje,  da  bo morebitni  presežek odhodkov nad prihodki  leta  2007 krila  iz  rezerv 
Agencije, oblikovanih v preteklih letih.

Vlada  Republike  Slovenije  je  izdala  soglasje  k  Letnemu  obračunu  Agencije  za  trg 
vrednostnih papirjev za leto 2006 in k finančnemu načrtu agencije za leto 2007.

Vlada dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Programa dela in 
Finančnega načrta Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leto 

2007

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Spremembam in dopolnitvam Programa dela 
in Finančnega načrta Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) za leto 
2007, ki ga je Svet JAPTI sprejel 17. avgusta 2007. 

JAPTI  svoje  aktivnosti  v  letu  2007  izvaja  na  osnovi  sprejetega  Programa  dela  in 
Finančnega načrta za leto 2007, s katerim je vlada soglašala 15. marca 2007. JAPTI je na 
osnovi tega programa s partnerji podpisal pogodbe o financiranju posameznih programov. 
Zaradi sprememb pri izvajanju posameznih programov (ker njihovega obsega ni možno v 
celoti predvideti vnaprej in načrtovati njihove dinamike) in novih aktivnosti, ki so se po 
potrditvi programa pokazale kot koristne za učinkovitejše doseganje zastavljenih ciljev, 
so bile predlagane spremembe in dopolnitve programa.

Ključni  spremembi  v  Programu dela  in  Finančnem načrtu  JAPTI  za  leto  2007 sta  na 
programu Razvoj novih delovnih mest na podlagi  tujih neposrednih investicij (TNI) in 
programu  Spodbujanje  raziskovalno-razvojne  dejavnosti  v  podjetjih.  V  prvem  je 
predlagano povečanje sredstev iz 5.609.092 evrov na 6.109.092 evrov, ker je odziv tujih 
investitorjev za pridobitev finančnih spodbud za TNI večji  od sredstev,  predvidenih v 
Finančnem  načrtu.  Na  programu  Spodbujanje  raziskovalno-razvojne  dejavnosti  v 
podjetjih pa je zaradi prenosa izvajanja tega programa na Javno agencijo za tehnološki 
razvoj RS predlagano zmanjšanje sredstev za 5.646.000 evrov. Pri ostalih spremembah 
gre za prerazporeditev sredstev v vrednosti 381.000 evrov s programa PSG JAPTI na 
program Trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za TNI v vrednosti 250.000 evrov in 
na program Promocija Slovenije kot lokacije za TNI v vrednosti 131.000 evrov zaradi 
potrebe po izvajanju dodatnih aktivnosti na področju spodbujanja TNI. Predlagano je tudi 



povečanje  sredstev  na  programu  Razvoj  inovativnega  okolja  iz  1.753.000  EUR  na 
1.850.814 EUR zaradi spremenjene dinamike črpanja sredstev iz leta 2006.

Program dela in Finančni načrt Inženirske akademije Slovenije za leto 2007

Vlada  RS  je  na  današnji  seji  dala  soglasje  k  Programu  dela  in  finančnemu  načrtu 
Inženirske akademije Slovenije za leto 2007,  ki  ga je Inženirska akademija Slovenije 
obravnavala in sprejela  na konstitutivni  skupščini  dne 11.04.2007,  na 1.  dopisni  seji 
skupščine dne 10.08.2007 in na 2. dopisni seji skupščine dne 28. 8. 2007.

V  skladu  z  14.  členom Zakona  o  Inženirski  akademiji  Slovenije  (Uradni  list  RS,  št. 
127/06)  in  27.  členom  Statuta  Inženirske  akademije  Slovenije  (IAS),  sredstva  za 
delovanje IAS zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna na podlagi finančno 
ovrednotenega letnega programa dela, katerega sestavni del je tudi kadrovski načrt, h 
kateremu da soglasje vlada. 

IAS je nacionalna institucija, ki združuje voljene člane iz tehniških ved javne raziskovalne 
sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja. IAS je avtonomna pravna oseba javnega 
prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki jih določajo zakon ter podzakonski 
predpisi, ki urejajo javne zavode, Zakon o Inženirski akademiji  Slovenije  in Statut IAS. 
Ustanoviteljica IAS je Republika Slovenija. 

Predvideno financiranje dejavnosti IAS v letu 2007 je usklajeno z višino proračunskih 
sredstev, namenjenih financiranju letnega programa dejavnosti IAS v letu 2007. Prihodki 
IAS iz sredstev javnih financ bodo znašali 85.212,00EUR.

Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj RS za leto 
2007 (DOPOLNITEV)

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javne 
agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2007 (DOPOLNITEV), ki ga je 
sprejel Upravni odbor agencije na svoji 17. seji 7.7.2007.

Dopolnitve Programa dela Javne agencije RS za tehnološki razvoj za leto 2007 izhajajo iz 
razširitve programa dela TIA še na področje Ministrstva za gospodarstvo,  in sicer  bo 
agencija  izvajala  projekte  na  osnovi  Operativnega  programa  krepitve  regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki jih je imela s svojem programu sicer 
Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI). 

Agencija bo na osnovi Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007-2013,  1.  Razvojne prioritete: Konkurenčnost  podjetij  in  raziskovalna 
odličnost,  1.  Prednostne  usmeritve:  Izboljšanje  konkurenčnih  sposobnosti  podjetij  in 
raziskovalna odličnost, pripravila in izvedla javni razpis za spodbujanje skupnih razvojno-
investicijskih projektov podjetij v povezavi z raziskovalnimi organizacijami. Poleg tega bo 
izvedla še dodatni javni razpis za tehnološki program TP MIR 2008.

Oba dodana razpisa bo agencija izvedla v letu 2007, financiranje odobrenih projektov pa 
se prične v letu 2008. Dodatne naloge bodo izvedene v okviru že odobrenih sredstev za 
delovanje v letu 2007.



Nov državni prostorski načrt ter ureditev vodne infrastrukture za Železnike

Vlada RS je  danes  sprejela  Sklep  o  začetku  priprave  državnega prostorskega načrta 
(DPN) za preložitev regionalne ceste Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne 
infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti Železnikov. 
DPN se pripravi za novo ureditev regionalne ceste, ki je zaradi poteka skozi staro trško 
jedro  naselja  Železniki  in  obzidanosti  s  stavbami  neustrezna,  ker  ne  omogoča 
nemotenega  odvijanja  prometa.  Za  zaščito  naselja  Železniki  pred  stoletnimi  visokimi 
vodami se z DPN načrtuje tudi protipoplavna ureditev. 

Uredba o spremembi Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo 
aluminija z elektrolitskim postopkom

Vlada RS je  izdala  Uredbo  o  spremembi  Uredbe o  emisiji  snovi  v  zrak  iz  naprav  za 
proizvodnjo aluminija z elektrolitskim postopkom. Sprememba se nanaša na spremenjeno 
mejno  vrednost  za  policiklične  aromatske  ogljikovodike,  ki  se  razvrščajo  v  skupino  z 
oznako PAH III in na mejno vrednost benzena in se nanašajo na obstoječe naprave do 
31.12.2010. 

Spremembe  Uredbe  o  emisiji  snovi  v  zrak iz  naprav  za  proizvodnjo  aluminija  z 
elektrolitskim  postopkom se  bodo  uporabljale  takoj  po  uveljavitvi  pri  izdaji 
okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki 
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za 
kloralkalno elektrolizo

Vlada RS je izdala Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav 
za kloralkalno elektrolizo. 

Uredba se nanaša na emisije snovi in toplote zaradi odvajanja industrijske odpadne vode 
neposredno  v  vode  in  v  javno kanalizacijo.  Za  naprave  za  kloralkalno  elektrolizo  pri 
odvajanju industrijske odpadne vode uredba določa mejne vrednosti parametrov odpadne 
vode in posebne ukrepe za zmanjševanje emisije snovi. Za vprašanja o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno elektrolizo, ki niso urejena s 
to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod v vode in javno kanalizacijo. 

Določbe Uredbe se bodo uporabljale tudi pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja v skladu 
s  predpisom, ki  ureja  vrste  dejavnosti  in  naprav,  ki  lahko povzročajo  onesnaževanje 
okolja večjega obsega

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih plinskih turbin



Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih plinskih turbin z vhodno toplotno močjo manj kot 50 MW in nepremičnih 
motorjev z notranjim zgorevanjem. 

S spremembami se odpravlja obveznost izvajanja trajnih meritev v okviru obratovalnega 
monitoringa,  ki  je bila določena za turbine in motorje večjih moči.  Določa tudi  manj 
strogo mejno vrednost za dušikove okside za obstoječe plinske turbine z vhodno močjo 
50 MW ali več in za katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje pred 27. novembrom 2002, 
ali je bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja pred 27. novembrom 2002, in 
je plinska turbina začela obratovati najpozneje 27. novembra 2003.

Spremembe Uredbe se bodo uporabljale takoj po uveljavitvi pri izdaji okoljevarstvenega 
dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in 
srednjih kurilnih naprav

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
malih  in  srednjih  kurilnih  naprav.  S  spremembami  uredbe  se  odpravljajo  nekatere 
nejasnosti  oziroma pomanjkljivosti  Uredbe  o  emisiji  snovi  v  zrak  iz  malih  in  srednjih 
kurilnih naprav. Tako se s spremembami dodaja bolj natančna definicija srednje kurilne 
naprave, prav tako je za dušikove okside urejena manj stroga mejna vrednost, če gre za 
malo kurilno napravo na kombinirano gorivo, za primere, ko se uporablja tekoče gorivo 
kot rezervno gorivo manj kot 300 ur na leto.

Določbe Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz  malih in 
srednjih  kurilnih  naprav se  bodo  uporabljale  takoj  po  uveljavitvi  pri  izdaji 
okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s predpisom, ki ureja vrste dejavnosti in naprav, ki 
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

Imenovan direktor ter potrjen program dela Javnega zavoda Krajinski park 
Kolpa

Vlada je na današnji seji potrdila Borisa Grabrijana za direktorja Javnega zavoda Krajinski 
park Kolpa za obdobje 4 let, potrdila pa je tudi Program dela parka za letošnje leto. Boris 
Grabrijan, kmet. inž., ima dolgoletne vodstvene delovne izkušnje ter potrebne strokovne 
izkušnje na področju dela parka Kolpa, od  septembra lani pa je uspešno opravljal tudi 
dolžnosti v.d. direktorja parka. 

Priprava  Predloga  programa  dela  in  Finančnega  načrta  poslovanja  za  leto  2007  je 
zasnovana na podlagi zakonskih osnov, obstoječih vsebinskih nalog parka ter kadrovskih 
in finančnih možnostih. Javni zavod je v začetni fazi delovanja, zato je prioriteta dela v 
letošnjem letu  namenjena  vzpostavitvi  pogojev  za  delovanje  javnega  zavoda,  načrtu 
upravljanja in zaposlitvam. Višina proračunskih sredstev za  leto  2007 znaša 208.646 
EUR.

Javni  zavod  želi  v  okviru  načrta  upravljanja  spodbuditi  razvoj  primernega 
naravovarstvenega turizma in obrti.  Pri ohranjanju biotske raznovrstnosti se bo zavod 



letos omejil le na nekatere ukrepe, kot so čiščenje površin v najbolj kritičnem delu parka. 
V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave bo izdelal naravovarstvene usmeritve za 
organiziran obisk naravnih vrednot na območju parka, poleg upravljanja Šokčevega dvora 
pa bo park sodeloval tudi pri promoviranju ostalih kulturnih spomenikov na njegovem 
območju. 

Vlada namenila sredstva občini Destrnik za odpravo posledic škode zaradi 
lanskega neurja

Vlada RS je sprejela  dopolnitev Prvega delnega programa odprave posledic škode na 
stvareh  zaradi  neurja  s  točo  na  območju  Slovenije  z  dne  29.  junija  2006.  Vlada  je 
dodatno zagotovila proračunska sredstva občini Destrnik v višini 44.567 evrov, in sicer za 
obnovo poškodovanega mostu na lokalni cesti Jiršovci.

Vlada zagotovila sredstva za popotresno obnovo objektov v Posočju

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o zagotovitvi sredstev za popotresno obnovo 
objektov v Posočju, in sicer:

•    po  potresu  leta  1998,  v  skupni  vrednosti  732.757  evrov.  Sredstva  so 
zagotovljena za obnovo treh objektov lokalne infrastrukture, za končno obdelavo 
treh stanovanj, obnovo objekta v Logu pod Mangartom, restavratorska dela za 
obnovo  kulturnih  spomenikov  ter  obnovo  sakralnega  kulturnega  spomenika 
(Cerkev Marije device Lavretanske v občini Bovec);

•    po  potresu  leta  2004,  v  skupni  vrednosti  203.744  evrov.  Sredstva  so 
namenjena  za  obnovo  dveh  stanovanjsko  poslovnih  objektov  v  zasebni  lasti, 
obnovo kulturnega spomenika (Cerkev Sv. Antona v občini Kobarid), za rušenje 
dveh  stavb  zaradi  nadomestne  gradnje,  rušenje  dveh  objektov,  ki  ogrožajo 
okolico  (občini  Tolmin  in  Cerkno)  ter  za  rekonstrukcijo  stavbe in  izvedbo ene 
nadomestne gradnje v zasebni lasti (oboje v Čezsoči v občini Bovec).

Vlada sprejela uredbo o svetlobnem onesnaževanju
 
Vlada  RS  je  na  današnji  seji  sprejela  Uredbo  o  mejnih  vrednostih  svetlobnega 
onesnaževanja okolja, s katero se ureja varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem, ki ga 
povzroča  širjenje  svetlobe  v  okolje  zaradi  obratovanja  razsvetljave  za  osvetljevanje 
nepokritih površin na prostem. 

Za škodljive posledice svetlobnega onesnaževanja se štejejo:
• škodljivo delovanje svetlobe na naravo,
• škodljivi učinki na zdravje ljudi zaradi osvetljevanja bivalnih prostorov,

• škodljivi vplivi na ljudi zaradi bleščanja svetilk,
• onemogočanje astronomskega opazovanja zaradi sija neba in 
• neučinkovita raba energije zaradi sevanja svetlobe v okolje.

Večino  nezaželene  umetne  svetlobe  v  okolje  namreč  sevajo  svetilke  za  osvetljevanje 
nepokritih površin, kakršne so ceste, javne površine ali površine, na katerih se izvajajo 
proizvodne in druge dejavnosti, na primer promet blaga in potnikov.



V Sloveniji se za javno razsvetljavo porabi na leto v obdobju 2005 – 2006 okoli 142 GWh 
elektrike ali okoli 70 kWh na prebivalca. Podatek je sicer glede tarifnega odjema elektrike 
za namene javne razsvetljave zanesljiv,  niso pa vsi  porabniki  te  elektrike  upravljavci 
javne  razsvetljave  zunanjih  odprtih  površin.  Tarifa,  namenjena  javni  razsvetljavi, 
vključuje tudi porabo elektrike za pogon semaforjev, razsvetljavo tunelov na regionalnih 
cestah, razsvetljavo kulturnih spomenikov ter dekorativno razsvetljavo fasad, izkoriščajo 
pa jo tudi posamezni uporabniki znotraj komunalnega sistema lokalnih javnih služb. Zato 
ocenjujemo,  da se  za  pravo razsvetljavo zunanjih nepokritih  cestnih  in  drugih javnih 
površin  porabi  letno  v  Sloveniji  med  120  in  130  GWh  ali  okoli  60  do  65  kWh  na 
prebivalca. Letna poraba elektrike za javno razsvetljavo nepokritih površin je večja, kakor 
to velja za letno povprečje v EU, kjer je ta poraba med 50 in 52 kWh na prebivalca.

Zaskrbljujoče pa ni samo dejstvo, da je poraba elektrike za javno razsvetljavo v Sloveniji 
večja od povprečja v EU, ampak tudi to, da poraba elektrike za javno razsvetljavo še 
narašča, in sicer z letno stopnjo, ki je zanesljivo večja od 2 % (od okoli 125 GWh v letu 
2000 do 146 GWh v letu 2006).  

Zato naj bi  se z izvajanjem določil  sprejete uredbe do leta 2010 ustavilo naraščanje 
porabe elektrike za javno razsvetljavo, do leta 2017 pa bi se dosegla ciljna vrednost letne 
porabe elektrike za obratovanje javne razsvetljave, ki je, izračunana na prebivalca, enaka 
50 kWh.

Uredba  o  mejnih  vrednostih  svetlobnega  onesnaževanja  okolja  sledi  tudi  ciljem 
Operativnega programa zmanjševanja emisij  toplogrednih plinov do leta  2012,  saj  je 
velik potencial prihrankov porabe električne energije prav pri razsvetljavi. 

Uredba je tudi v skladu z nedavno (v februarju 2007) sprejetimi sklepi Sveta energetskih 
in  okoljskih  ministrov  držav  članic  EU,  ki  predvidevajo  sprejetje  ukrepov  obveznega 
povečanja energetske učinkovitosti v obdobju 2012–2020 za najmanj 20%. 

Sprejet Odlok o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski 
zatok za obdobje 2007-2011

Vlada RS je sprejela Odlok o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski 
zatok za obdobje 2007 – 2011. Predhodno mnenje je podala tudi MP Koper. Program med 
ostalim vsebuje celovito oceno stanja v rezervatu, načine uresničevanja ciljev varstva in 
razvoja, določenih z zakonom, oceno stanja v okolici rezervata ter predlog ukrepov za 
izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov, določitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo 
v rezervatu in smernice za njihov razvoj. 

Naravni rezervat Škocjanski zatok je največje polslano (brakično) mokrišče v Sloveniji. 
Sestavljata  ga  polslana  laguna,  obdana  z  rastišči  slanuš  in  sladkovodno  močvirje. 
Rezervat je izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore z mnogimi, v slovenskem 
prostoru redkimi in ogroženimi vrstami. Upravljalec Škocjanskega zatoka je Društvo za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. 

Upravljanje  rezervata  je  namenjeno  zagotavljanju  varstva  naravnih  vrednot  ter 
vzpostavitvi in ohranjanju ugodnega varstvenega statusa vrst in habitatov z nacionalno in 
evropsko  zakonodajo.   Z  izvedbo  sanacijskih  in  upravljavskih  ukrepov  želijo  doseči 



predvidene varstvene in razvojne cilje rezervata odprtega za javnost, ki so namenjeni 
predvsem ohranjanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, ohranjanju in večanju biotske 
pestrosti,  izobraževanje  in  ozaveščanje  šolskih  otrok  in  dijakov,  aktivni  oddih  in 
izobraževanje prebivalstva ter znanstveno raziskovalno delo.

Vlada zavrnila pobudo MO Koper za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega 
pomena v območju hitre ceste na odseku Koper-Izola

Vlada RS je sprejela sklep, da se zavrne pobuda MO Koper za načrtovanje prostorskih 
ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na 
odseku Koper - Izola. MO Koper je julija letos vladi podala pobudo za izdajo soglasja k 
načrtovanju prostorskih ureditev iz pristojnosti občine na območju prostorskih ureditev v 
Državnem lokacijskem načrtu  za  hitro  cesto  na  odseku  Koper  -  Izola.  Občina  želi  z 
občinskim  podrobnim  načrtom  na  delu  območja  nad  predorom  Markovec  urejati 
stanovanjsko zazidavo Markovec – Žusterna.

Vlada je ugotovila, da bi lahko bila v primeru načrtovanja prostorskih ureditev lokalnega 
pomena otežena izvedba prostorskih  ureditev,  določenih z državnim načrtom, zato je 
pobudo zavrnila. Načrtovanje teh prostorskih ureditev lokalnega pomena bo mogoča po 
izgradnji predora, načrtovanega v Državnem lokacijskem načrtu za hitro cesto na odseku 
Koper - Izola, ko bodo znani vsi parametri in možni vplivi predora Markovec.

Vlada se je seznanila z informacijami o sklenitvi tehničnih dogovorov na 
področju obrambnega sodelovanja

Vlada RS se je na današnji  seji  seznanila  z  informacijami o sklenitvi  nekaj  tehničnih 
dogovorov  na  področju  obrambnega  sodelovanja.  Tako   se  je  vlada   seznanila  z 
informacijo o nameravanem podpisu Tehničnega sporazuma med Ministrstvom 
za  obrambo Republike  Slovenije  in  ministrom za  obrambo Kraljevine  Belgije 
glede zagotavljanja podpore države gostiteljice za urjenje padalcev slovenskega odreda 
od 2. do 28. septembra 2007, v Padalskem centru Schaffen v Kraljevini Belgiji. 

Vlada  se  je  seznanila  tudi  z  informacijo  o  nameravanem  podpisu  Tehničnega 
dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za 
obrambo Slovaške republike glede vaj specialistov s pravimi kemičnimi bojnimi strupi.
Vaje, ki se jih  bodo udeležili pripadniki 18. bataljona za radiološko, kemično in biološko 
obrambo Slovenske vojske bodo potekale od 2. do 7. septembra 2007, od 30. septembra 
do  05.  oktobra  2007  in  od  04.  do  09.  novembra  2007,  v  Obrambnem  centru  za 
usposabljanje  v Zemianske Kostolany na območju  Slovaške republike.  Za podpis  obeh 
dogovorov  je  vlada  pooblastila  brigadirja  Alana  Gederja,  poveljnika  Poveljstva  sil 
Slovenske vojske.

Na  današnji  seji  je  vlada  obravnavala  tudi  informacijo  o  nameravanem  podpisu 
Memoranduma o soglasju med ministrom za obrambo Kraljevine Nizozemske in 
Ministrstvom za  obrambo Republike  Slovenije o  vojaških  vajah,  usposabljanju  in 
izobraževanju »OBT« nizozemskih sil  Kraljeve nizozemske vojske na ozemlju Republike 
Slovenije. Na tej podlagi bo med 10. in 19. 9. 2007 v Republiki Sloveniji potekalo gorsko 
usposabljanje  približno  80  pripadnikov  nizozemskih  oboroženih  sil.  Za  podpis 



memoranduma je vlada pooblastila brigadirja Alojza Završnika, poveljnika Poveljstva za 
doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

Imenovanje nacionalnega koordinatorja in glavnega pogajalca v pristopnih 
pogajanjih za vstop Republike Slovenije v OECD

Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog za imenovanje nacionalnega koordinatorja 
in glavnega pogajalca v pristopnih pogajanjih za vstop Republike Slovenije v Organizacijo 
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).

V svojem pismu predsedniku vlade Janezu Janši je generalni sekretar OECD Gurria pozval 
Republiko  Slovenijo,  da  imenuje  sogovornika  za  koordinatorko  širitvenega  procesa  in 
procesa poglobljenega sodelovanja, namestnico GS OECD Thelmo Askey. 

Za nacionalnega koordinatorja in glavnega pogajalca v pristopnih pogajanjih za vstop RS 
v OECD je bil predlagan dr. Žiga Turk, minister brez listnice, predstojnik Službe Vlade RS 
za razvoj. Imenovanje ministra brez listnice dr. Žige Turka se utemeljuje z dejstvom, da 
gre  za  realizacijo  pomembnega  političnega  cilja,  ki  vsebinsko  najbolj  sovpada  s  cilji 
delovanja in vsebinskimi (reformnimi) prizadevanji Službe Vlade RS za razvoj.

Posledično se je pojavila tudi potreba po preoblikovanju Medresorske delovne skupine za 
sodelovanje  RS  z  OECD  na  način,  ki  bo  omogočil  učinkovito  operativno  izvajanje 
pridružitvenega procesa in koordinacijo stališč med resorji ter ustrezno obveščenost vlade 
o poteku pristopnih pogajanj. 

Odgovor vlade na poslansko vprašanje poslanca Saša Pečeta glede vsebine 29. 
člena Zakona o verski svobodi

Vlada RS je na današnji seji  sprejela  odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca 
Saša Pečeta glede vsebine 29. člena Zakona o verski svobodi.

Poslanec vlado »v povezavi z nedorečeno vsebino 29. člena Zakona o verski svobodi« 
sprašuje »ali  Republika Slovenija gmotno podpira registrirane cerkve in druge verske 
skupnosti zaradi njihovega splošno koristnega pomena, kakor je to opredeljeno v 5. členu 
omenjenega  zakona;  kolikšna  je  dejanska  višina  gmotne  podpore  in;  katere  verske 
skupnosti Vlada Republike Slovenije gmotno podpira.«

Vlada v odgovoru nasprotuje implicitni trditvi poslanca, da je vsebina 29. člena Zakona o 
verski svobodi nedorečena. Določba tretjega odstavka 29. člena državi omogoča gmotno 
podpiranje  registriranih  cerkva  in  drugih  verskih  skupnosti,  zaradi  njihove  splošne 
koristnosti, opredeljene v prvem odstavku 5. člena. Republika Slovenija, na podlagi 29. 
člena Zakona o verski svobodi, gmotno ne podpira in do sedaj še ni gmotno podprla 
nobene cerkve ali druge verske skupnosti.

Odgovor na poslansko vprašanje Mirana Potrča v zvezi z vilo Pršivec



Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Mirana 
Potrča v zvezi z vilo Pršivec. V odgovoru vlada podrobneje pojasnjuje pravno in dejansko 
stanje glede lastništva vile in zato meni, da je vila Pršivec last Republike Slovenije, kar 
dodatno izkazuje dejstvo, da ni bilo vloženega nobenega denacionalizacijskega zahtevka 
pri  pristojnih  organih  zoper  Republiko  Slovenijo.  Ne  glede  na  jasno  zemljiškoknjižno 
stanje pa se je vlada kljub vsemu odločila za podpis aneksa h kupoprodajni pogodbi, s 
katerim je bila kupoprodajna pogodba sporazumno razdrta. 

Odgovor na poslansko vprašanje Saša Pečeta v zvezi z nadzornimi odbori in 
upravami podjetij v lasti države

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Saša Pečeta v zvezi 
z nadzornimi odbori in upravami podjetij v lasti države. Poslanec, Sašo Peče, v pisnem 
poslanskem vprašanju sprašuje in poziva, da mu minister za gospodarstvo in generalni 
sekretar vlade posredujeta celoten poimenski seznam članov nadzornih odborov in članov 
uprav v vseh podjetjih (v gospodarskih družbah), v katerih ima Republika Slovenija svoj 
posredni ali neposredni lastniški delež. Poslanec je v poslanskem vprašanju tudi zaprosil, 
da mu posredujeta tudi višino sejnih dohodkov oziroma sejnin in ostalih nagrad, ki jih 
prejemajo nadzorniki in člani uprav. V odgovoru vlada glede višine nagrajevanja članov 
nadzornih svetov in upravnih odborov družb v državni lasti pojasnjuje, da je na 109. seji 
dne 15.02.2007 sprejela »Sklep o stališčih glede nagrajevanja članov nadzornih svetov in 
upravnih  odborov  v  javnih  podjetjih  in  drugih  gospodarskih  družbah,  ki  so  v  lasti 
Republike  Slovenije  ter  o  nezdružljivosti  opravljanja  javnih  funkcij  funkcionarjev  z 
nadzorno funkcijo v nadzornih svetih in upravnih odborih družb«, št. 00712-35/2005/24, 
ki določa stališča vlade glede nagrajevanja vseh članov nadzornih svetov in vseh zunanjih 
članov upravnih odborov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni 
ali  celotni  neposredni  ali  posredni  lasti  Republike  Slovenije  (gospodarske  družbe). 
Odgovor v nadaljevanju vsebuje preglednice neposrednih in posrednih naložb države, iz 
katerih je razvidna tudi sestava nadzornih svetov, posamezne sejnine in ostale nagrade.

Vlada sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti Statuta Odvetniške zbornice Slovenije

Vlada RS je na današnji seji  sprejela mnenje o pobudi za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti 11. 20. točke 77. b člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije.

Pobudnika  predlagata  razveljavitev  11.  in  20.  točke  77.b  člena  Statuta  Odvetniške 
zbornice Slovenije, ki opredeljujeta hujše odvetnikove kršitve dolžnosti pri opravljanju 
odvetniškega poklica in sicer podpiranje ali povezovanje z osebo ali dejavnostjo, ki se za 
plačilo  ukvarjajo  z  nudenjem pravne  pomoči,  pa  ne  delujejo  v  skladu  z  zakonom o 
odvetništvu  (11.točka)  in  sodelovanje  z  gospodarskimi  družbami,  ki  reklamirajo 
opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja (20 točka).

Pobudnika zatrjujeta, da sta omenjena člena v nasprotju z 2., 8., 14., 22., 23., 25 in 74. 
členom Ustave RS, zato predlagata razveljavitev navedenih členov Statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije.

Mnenje vlade je, da se pobuda za oceno ustavnosti (11. in 20. točke 77.b člena Statuta 
Odvetniške zbornice Slovenije) zavrne.



Za opravljanje odvetništva se poleg strokovnega znanja in usposobljenosti zahteva  tudi 
višji  standard  vedenja  odvetnikov  pri  opravljanju  njihove  dejavnosti,  v   primeru 
drugačnega ravnanja pa so disciplinsko in odškodninsko odgovorni. Določbi 11. in 20. 
točke 77.b člena Statuta OZS zgolj inkriminirata dejanja, ki presegajo odnos razmerja 
odvetnik - stranka.

V izpodbijanih določbah Statuta OZS gre za zlorabo zaupanja med odvetnikom in stranko 
in poseg v javno korist. Stranka na primer sklene mandatno razmerje z gospodarsko 
družbo, ki se ukvarja z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov, pri tem pa se ne zaveda, 
da je dejansko za zastopanje pooblastila tudi tretjo osebo - odvetnika. Stranki s tem ni 
omogočena prosta izbira odvetnika, ki jo bo zastopal.

Iz  ustavne  pobude  ne  izhaja,  v  čem gre  poseg  v  pravni  položaj  pobudnikov,  ki  sta 
odvetnika,  temveč  gre  za  navedbe  v  smeri  poseganja  v  pravni  položaj  drugih 
gospodarskih  subjektov,  predvsem  gospodarskih  družb,  ki  se  ukvarjajo  z  nudenjem 
pravne pomoči.

Gospodarske družbe imajo možnost proste izbire odvetnika, izpodbijani določbi Statuta 
OZS pa te možnosti ne omejujeta, saj ne gre za zastopanje gospodarske družbe, pač pa 
za zastopanje stranke, ki se je na to gospodarsko družbo obrnila.
Gospodarska pobuda je svobodna tudi na področju opravljanja odvetniških storitev. Iz 
določbe 74. člena Ustave RS izhaja, da lahko zakonodajalec z namenom slediti javnemu 
interesu  z  zakonom  poseže  v  gospodarsko  aktivnost  kateregakoli  tržnega  subjekta. 
Omejitev ustavne pravice iz 74. člena Ustave RS je dopustna zaradi varovanja pravic 
drugih  oseb,  da  uživajo  pravno  varnost,  ki  jo  zagotavljajo  odvetniki.  Podpiranje  ali 
povezovanje z osebami, ki se za plačilo ukvarjajo z nudenjem pravne pomoči, ne delujejo 
pa v skladu z določbami ZOdv ter sodelovanje z gospodarskimi družbami, ki reklamirajo 
opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja, pomenita poseg v javni interes in v javno 
korist.

Odgovor vlade poslancu Jelinčiču glede ureditve mejnih prehodov s Hrvaško 
skladno s schengenskimi merili

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca Zmaga 
Jelinčiča Plemenitega vladi  v zvezi z ureditvijo mejnih prehodov z Republiko Hrvaško v 
skladu s schengenskimi merili. 

Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da so bili mejni prehodi na hrvaški meji usklajeni 
med  delegacijama  Republike  Slovenije  in  Republike  Hrvaške  glede  števila  in 
kategorizacije cestnih mejnih prehodov med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško 
dne 13. maja 1994 v Ljubljani. Na podlagi usklajenih stališč je Vlada Republike Slovenije 
sprejela  Uredbo  o  določitvi  mejnih  prehodov  za  mednarodni  in  meddržavni  cestni  in 
železniški promet na meji z Republiko Hrvaško, ki velja še sedaj.

Mejni  prehod  je  določen  kraj  ali  mesto,  kjer  je  dovoljen  prehod  čez  državno  mejo. 
Običajno  je,  da  je  mejni  prehod  čim bližje  državni  meji,  vendar  pa  to  ni  pogoj,  še 
posebej, če to ni možno zaradi konfiguracije terena ipd. Po tej definiciji mejni prehod 
torej ne more imeti nobenega vpliva na možen potek državne meje. S prekategorizacijo 
mejnih prehodov Sečovlje in Dragonja v mejna prehoda za obmejni promet bi kvečjemu 



otežili potovanja naših in tujih državljanov iz Slovenije na Hrvaško in obratno, je zapisala 
vlada  v  odgovoru.  Prav  tako  tudi  ni  možno  enostransko  spremeniti  kategorizacije 
mejnega prehoda, ampak je to potrebno storiti v soglasju s sosednjo državo, saj mora 
biti režim prehodov enak na obeh straneh. Z veljavno zakonodajo sta oba mejna prehoda 
določena kot mejna prehoda za mednarodni promet. Kot taka sta bila sporočena tudi na 
Evropsko komisijo v okviru priprav Slovenije na priključitev k Evropski uniji in priprav za 
pristop v schengenski prostor. Mejni prehod Sečovlje je začasni mejni prehod ne glede na 
njegovo kategorizacijo. 

V skladu z veljavno prostorsko zakonodajo je Ministrstvo za okolje in prostor pristojno za 
prostorsko  umeščanje  ureditev  državnega  pomena,  med  katere  sodijo  tudi  ureditve 
prometne  infrastrukture.  V  okviru te  pristojnosti  je  ministrstvo pripravljavec  državnih 
prostorskih  načrtov  za  tovrstne  ureditve;  ti  akti  so  neposredna  podlaga  za  pripravo 
projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. 

V  skladu  z  Zakonom  o  prostorskem  načrtovanju  se  prostorske  ureditve  državnega 
pomena  načrtujejo  v  skladu  s  časovnim  načrtom  izvajanja  strateškega  državnega 
prostorskega načrta, ki ga bo, po sprejemu strateškega državnega prostorskega načrta v 
Državnem zboru RS, sprejela Vlada RS. Načrt določa, da se postopek priprave državnega 
prostorskega načrta začne s sklepom, ki ga skladno s časovnim načrtom sprejme vlada. 
Do  uveljavitve  državnega  strateškega  prostorskega  načrta  pa  ZPNačrt  določa,  da  se 
državni prostorski načrti pripravljajo v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. 

Na podlagi predloga pooblaščenega investitorja Servisa skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije  se  je  z  odlokom  o  programu  priprave,  ki  ga  je  sprejela  Vlada  Republike 
Slovenije, pričela priprava lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja; ta 
je kot mejni prehod za mednarodni cestni potniški in blagovni promet določen z Uredbo o 
določitvi mejnih prehodov za meddržavni cestni in železniški promet na meji z Republiko 
Hrvaško.  V  lokacijskem načrtu,  ki  ga  je  v  skladu z  Uredbo  o  lokacijskem načrtu  za 
mednarodni mejni prehod Dragonja sprejela Vlada Republike Slovenije dne 29. junija 
2006, je mejni prehod lociran na glavni cesti G1-11, odsek 1062 Šmarje–Dragonja, na 
mestu obstoječega mejnega prehoda,  jugovzhodno od naselja Dragonja v dolini  reke 
Dragonje.  Obstoječa  glavna  cesta  se  pred  državno  mejo  razširi  v  mejni  prehod,  na 
katerem poteka potniški in blagovni promet, ob izstopu in vstopu v državo, z objekti za 
mejni nadzor. Mejni prehod je bil dokončan v letu 2007.

Na podlagi utemeljene in dokumentirane pobude pooblaščenega investitorja Ministrstva 
za javno upravo z dne 8. 11. 2006 se je z odlokom o programu priprave, ki ga je sprejela 
Vlada Republike Slovenije pričela priprava lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo 
naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja. V lokacijskem načrtu, ki 
ga je sprejela Vlada Republike Slovenije z uredbo, je načrtovana obvozna cesta mimo 
naselja Dragonja, s ciljem vzpostavitve nemotenega delovanja mednarodnega mejnega 
prehoda Dragonja ter zmanjšanja negativnih vplivov čakajočih vozil v naselju Dragonja. 
Načrtovana obvoznica naselja Dragonja v največji možni meri sledi načrtovanemu poteku 
bodoče hitre ceste, tako da se lahko kasneje uporabi njen pretežni del. 

Na podlagi utemeljene in dokumentirane pobude ministra za promet z dne 21. 4. 2004 se 
je s programom priprave pričel postopek priprave državnega lokacijskega načrta za hitro 
cesto na odseku Koper – Dragonja. Osnovni cilj je, da se v čim večji meri izogne mešanje 
tranzitnega in lokalnega prometa na cestnem omrežju občine in mesta Koper, obenem pa 
izboljšati prometne razmere in prometno varnost do mejnega prehoda Dragonja. Poleg 



tega je cilj tudi zagotavljanje ustrezne povezanosti Slovenije s področjem Hrvaške Istre. 
S  predlagano  cestno  povezavo  oz.  preusmeritvijo  daljinskega  prometa  nanjo  bo 
razbremenjena tudi obstoječa cestna smer Koper - Izola- Lucija - mejni prehod Sečovlje. 
Postopek  priprave  prostorskega  načrta  je  v  teku;  študija  variant  s  predlogom 
najustreznejše variante trase in okoljsko poročilo sta bila javno razgrnjena med 16. 2. in 
19.  3.  2007;  v  pripravi  so  odgovori  oz.  stališča  do  pripomb  in  predlogov  z  javne 
razgrnitve. V skladu s sklepi vlade o skrajšanju rokov je sprejem uredbe načrtovan konec 
leta 2007.

Varianta, ki jo predlaga poslanec, se ne more obravnavati kot ena od variant hitre ceste 
na odseku Koper – Šmarje - Dragonja, ker je konceptualno drugačna, saj ima drugačne 
izhodiščne točke, kot druge obravnavane variante, je vlada zapisala v odgovoru. Prav 
tako ni skladna s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije in posledično tudi ni 
skladna z Resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki 
jo je prav tako sprejel Državni zbor Republike Slovenije. 

Mnenje vlade o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti 12. odstavka 58. člena 
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v 

organih javne uprave in v pravosodnih organih

Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti 
12. odstavka 58. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in 
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. 

Pobudniki predlagajo oceno ustavnosti dvanajstega odstavka 58. člena Uredbe o notranji 
organizaciji,  sistemizaciji,  delovnih  mestih  in  nazivih  v  organih  javne  uprave  in  v 
pravosodnih  organih,  in  sicer  iz  razloga  neenakosti  pred  zakonom  in  nespoštovanja 
ustavnega načela skladnosti pravnih aktov z zakoni in Ustavo. 

Navedbe pobudnikov po mnenju vlade niso utemeljene. Vlada ima namreč za določanje 
pravil glede sistemizacije delovnih mest izrecno pooblastilo v Zakonu o javnih uslužbencih 
in Zakonu o državni upravi. Prav tako vlada meni, da tudi načelo enakosti pred zakonom 
ni kršeno,  saj prav izpodbijana določba preprečuje,  da  bi  delodajalec uradnike,  ki  ne 
izpolnjujejo pogojev za položajna delovna mesta, ob prvi razporeditvi napredoval v višji 
naziv in jih s tem postavil v ugodnejši položaj v primerjavi z drugimi uradniki.   

Celotno mnenje vlade je dostopno na spletni strani MJU – http://mju.gov.si/. 

Vlada sprejela stališče do Predloga sklepa Sveta o podpisu Konvencije med 
Evropsko skupnostjo in Republiko Islandijo, Kraljevino Norveško, Švicarsko 

konfederacijo ter Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

Vlada  RS  je  na  današnji  seji  sprejela  stališče  do  Predloga  sklepa  Sveta  o  podpisu 
Konvencije  med  Evropsko  skupnostjo  in  Republiko  Islandijo,  Kraljevino  Norveško, 
Švicarsko konfederacijo ter Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

http://mju.gov.si/


Vlada  se  strinja  s  predlogom  sklepa  Sveta  o  podpisu  Konvencije  med  Evropsko 
skupnostjo  in  Republiko  Islandijo,  Kraljevino  Norveško,  Švicarsko  konfederacijo  ter 
Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 
gospodarskih zadevah. Vlada bo vladni predlog stališča poslala v obravnavo državnemu 
zboru v skladu s prvim odstavkom četrtega člena Zakona o sodelovanju med državnim 
zborom in vlado v zadevah Evropske unije.

Države  članice  Evropskih  skupnosti  so  16.  septembra  1988  z  Republiko  Islandijo, 
Kraljevino  Norveško  in  Švicarsko  konfederacijo  podpisale  Lugansko  konvencijo  o 
pristojnosti  in  priznavanju  ter  izvrševanju  sodnih  odločb  v  civilnih  in  gospodarskih 
zadevah.  Ta  konvencija,  v  nadaljnjem  besedilu  »Luganska  konvencija«,  je  razširila 
uporabo pravil Bruseljske konvencije iz leta 1968 na istem področju, ki so jo sklenile 
države članice ES, na nekatere države članice Evropskega združenja za prosto trgovino. 
Leta 2001 so bila z Uredbo (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju 
sodnih  odločb  v  civilnih  in  gospodarskih  zadevah  pravila  Bruseljske  konvencije 
posodobljena, sistem priznavanja in izvršitve pa je postal hitrejši in učinkovitejši. Glede 
na  vzporednost  »bruseljske«  (ES)  in  »luganske«  ureditve  pristojnosti,  priznavanja  in 
izvrševanja sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah je bilo potrebno Lugansko 
konvencijo iz leta 1988 prilagoditi, da bo odražala razvoj »bruseljske« ureditve. Zlasti je 
pomembno prilagoditi sistem priznavanja in izvršitev sodnih odločb, da se doseže enaka 
raven pretoka sodnih odločb z zadevnimi državami Efte. Svet EU je oktobra 2002 sprejel 
pogajalske  smernice  za  pogajanja  o  Novi  luganski  konvenciji,  ki  so  se  zaključila  28. 
marca  2007  v  Bruslju.  Glavni  cilj  besedila  nove  konvencije  je  splošna  prilagoditev 
besedila  Konvencije  besedilu  Uredbe  (ES)  44/2001  glede  pravil  o  pristojnosti  ter  o 
priznanju  in  izvrševanju  ter  hkratno  upoštevanje  še  nekaterih  drugih  potrebnih 
prilagoditev.

Postopek sprejemanja akta v EU je naslednji.  Gre za sklenitev konvencije (t.i.  »nove 
Luganske konvencije«) med Evropsko skupnostjo in štirimi državami: Republiko Islandijo, 
Kraljevino Norveško, Švicarsko konfederacijo ter Kraljevino Dansko. Pogajalske smernice 
za pogajanja je sprejel Svet v oktobru 2002, pogajanja pa so se zaključila 28.3.2007. 
Konvencija je pripravljena za podpis.

Kadrovske zadeve

Vlada RS je na današnji seji na predlog predsednika vlade sprejela sklep, da se mag. 
Matjaž  Šinkovec  s  13.9.2007  sporazumno  razreši  s  položaja  direktorja  Slovenske 
obveščevalno-varnostne agencije (Sova).
Hkrati je vlada za novega direktorja Sove imenovala Andreja Rupnika, univ. dipl. prav., 
in  sicer  s  14.9.2007. Rupnik  je  bil  do  imenovanja  na  mesto  direktorja  Sove 
osemindvajset let zaposlen v slovenski policiji. 

Mag. Matjaž Šinkovec pa je s 14.9.2007 imenovan za državnega sekretarja v Kabinetu 
predsednika vlade.

Vlada RS je na današnji seji ponovno imenovala  dr. Rada Lapuha za vršilca dolžnosti 
direktorja Urada RS za meroslovje, in sicer od 1.9.2007 do imenovanja direktorja Urada 
RS za meroslovje po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.
Dr. Rado Lapuh izpolnjuje prepisane pogoje za opravljanje položaja, kot to določa deveti 
odstavek 83. člena ZJU, prav tako je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 



že  sprožilo  natečajni  postopek  za  direktorja  Urada  RS  za  meroslovje.  Posebni  javni 
natečaj je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 60/2007 z dne 6 .7.2007. 

Vlada RS je na današnji seji imenovala  Tomaža Scharo za vršilca dolžnosti direktorja 
Agencije za železniški promet. 
Tomaž  Schara,  rojen  03.10.1961,  po  poklicu  univerzitetni  diplomirani  matematik  in 
magister MBA, je trenutno pomočnik predsednika uprave Sinfonike d.d., pred tem pa je 
bil direktor podjetja Bori KMO, d.d. 
V svoji karieri je prejel nagrado za podjetnika leta (1995), nagrado za Poslovno odličnost 
Republike Slovenje za Hermes SoftLab (1998) ter European Marshall Award (1998).

Vlada RS je na današnji  seji  sprejela sklep,  s  katerim je  ugotovila,  da je  dr.  Peter 
Verlič,  državni  sekretar  v  Ministrstvu za promet,  odstopil  kot  član nadzornega sveta 
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars), in za novega člana nadzornega sveta 
Darsa imenovala Roberta Severja. 
Robert  Sever,  roj.  13.12.1969,  je  po  poklicu  univerzitetni  diplomirani  ekonomist. 
Zaposlen je na Gospodarski zbornici Slovenije kot direktor Združenja za promet in zveze, 
kjer je bil leta 2004 imenovan za direktorja Združenja za promet in zveze.

Vlada RS je na današnji seji imenovala direktorico Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo 
Slovenije.
Direktorja  Inštituta  za  hmeljarstvo  in  pivovarstvo  Slovenije  (IHPS)  imenuje  vlada  na 
podlagi predloga ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Člani sveta zavoda so 
na  svoji  29.  seji  za  direktorico  IHPS  imenovali  Martino  Zupančič,  ki  je  trenutno 
zaposlena  kot  vodja  Kmetijsko  svetovalne  službe  na  Kmetijsko  gospodarski  zbornici 
Slovenije.  
IHPS  je  na  podlagi  34.  člena  Zakona  o  zavodih,  16.  člena  Sklepa  o  preoblikovanju 
Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p.o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo 
in pivovarstvo Slovenije in sklepa 28. seje sveta zavoda z dne 10.7.2007 razpisal prosto 
delovno mesto direktorja/direktorice. 
Tričlanska Komisija za pripravo in izvedbo razpisa za delovno mesto direktorja Inštituta 
za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je 16.8.2008 izvedla odpiranje in pregled ponudb 
3 prijavljenih kandidatov (Anton Cizej, Darko Simončič in Martina Zupančič). Vse vloge so 
prispele pravočasno in so bile popolne, zato so člani sveta zavoda s kandidati opravili 
razgovore in na 29. seji za direktorico imenovali Martino Zupančič. 

Vlada RS je  sprejela  sklep,  s  katerim predsednico Komisije  za  pritožbe  iz  delovnega 
razmerja  pri  vladi  Mojco  Ramšak  Pešec,  pooblašča  za  vlaganje  izrednih  pravnih 
sredstev. V skladu z določbo tretjega odstavka 86. člena ZPP namreč lahko stranka v 
postopku z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, 
ki  je odvetnik. Ta določba pa na podlagi  četrtega odstavka 86. člena ZPP ne velja v 
primerih, če ima stranka ali  njen zakoniti  zastopnik, opravljen pravniški državni izpit. 
Predsednica Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi, ima opravljen pravniški 
državni  izpit  in  izpolnjuje  pogoje  za  zastopanje  Komisije  za  pritožbe  iz  delovnega 
razmerja pri vladi pred Vrhovnim sodiščem. 
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