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Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih 
dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji 
 
Vlada je izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter 
drugih dogodkih na javnih krajih v Republiki Sloveniji, ki ga objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) se do nadaljnjega 
prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter 
prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji. 
 
Odlok se ne uporablja za dejavnosti, s katerimi se zagotavlja delovanje organov države, lokalnih 
skupnosti in javnih opravil, ki jih izvajajo pristojne službe.  
 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do 
drugih oseb za posameznike dovoljen za: 
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog, 
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti, 
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, 
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,  
- dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje, 
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov, 
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih 
pripomočkov, 
- dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev, 
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami, 
- dostop do mest za prodajo hrane za živali, 
- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere, 
- dostop do storitev za nujne primere, 
- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami in prodajo semen, krmil in gnojil, 
- dostop do bencinskih črpalk,  
- dostop do bank in pošt, 
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,  
- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev, 
- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki, 
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme, 
- dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin, 
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev. 
 
Podrobnejšo opredelitev teh izjem za območje posamezne lokalne skupnosti lahko glede na 
specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki se javno objavi. 
 
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru zgoraj navedenih izjem dovoljuje 
tudi: 
- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je 
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin, 
- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na 
delo ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite. 
 
Odlok začne veljati 20. marca 2020 ob 00.00 in velja do preklica. 
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Globe za prekrške po tem odloku se izrekajo po zakonu, ki ureja nalezljive bolezni. 
 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v 
zaprtih javnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/20) in Odredba o prepovedi zbiranja na določenih 
športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni list RS, št. 17/20). 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve 
 
 
Vlada se je seznanila z ukrepi ECB zaradi koronavirusa 
 
Vlada se je danes seznanila s povzetkom Ministrstva za finance glede nedavnih ukrepov 
Evropske centralne banke (ECB) zaradi posledic bolezni COVID-19. 
 
Letos se je že znanim tveganjem za gospodarsko rast v evrskem območju in tudi Sloveniji 
pridružilo stopnjevanje negotovosti glede koronavirusa. Banka Slovenije ocenjuje, da bo vpliv 
največji v predelovalnih dejavnostih in storitvah, predvsem transportu in turizmu. Psihološki 
dejavnik negotovosti se namreč odraža v padcu splošnega zaupanja v gospodarstvu in 
kratkoročno spreminja potrošniške navade gospodinjstev, kar že vpliva na nižje napovedi 
gospodarskih gibanj.  
 
Upočasnjevanju gospodarske aktivnost zaradi posledic širjenja koronavirusa se je v zadnjih 
dneh pridružila še izrazita negotovost na finančnih trgih. Za ohranjanje ugodnih finančnih 
razmer v času povečane negotovosti so člani Sveta ECB na zasedanju 12. in 18. marca 2020 
posledično sprejeli začasne dodatne ukrepe. Ti se med drugim nanašajo na operacije 
dolgoročnejšega refinanciranja in odkupovanje vrednostnih papirjev. 
 
Svet ECB je zavezan, da bo v tem zahtevnem času igral svojo vlogo pri podpiranju vseh 
državljanov območja evra. V ta namen bo ECB zagotovila, da bodo lahko vsi gospodarski 
sektorji imeli koristi od podpornih pogojev financiranja, ki jim omogočajo, da se lahko spopadejo 
s trenutnim šokom. To velja enako za družine, podjetja, banke in vlade. 
 
Svet ECB je v celoti pripravljen povečati obseg svojih programov nakupa sredstev in prilagoditi 
njihovo sestavo, kolikor je to potrebno in toliko časa, kolikor bo to potrebno. ECB bo obenem 
preučila vse možnosti za podporo gospodarstvu zaradi aktualnega šoka, povezanega s 
koronavirusom.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 o določitvi obvezne 
predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov 
 
Evropska komisija je sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/402 z dne 14. marca 2020 
o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov (UL L št. 77I z 
dne 15. 3. 2020, str. 1) z upoštevanjem Uredbe (EU) 2015/479 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz. Tako je EK določila, da se za izvoz zaščitne 
opreme potrebuje izvozno dovoljenje pristojnih organov držav članic. Brez dovoljenja je izvoz 
prepovedan.  
 
Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o izvajanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/402 
o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov, s katero 
opredeljuje pristojnost, potrebno sodelovanje med organi, vsebino in obliko vlog, izdajo 
dovoljenj ter administrativne kazni za prekrške.   
 
V Uredbi o izvajanju je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo določen kot organ, ki bo 
(po posvetovanju) izdal dovoljenje za izvoz zaščitne opreme iz Republike Slovenije, Finančni 
urad Republike Slovenije pa bo nadziral izvoze osebne zaščitne opreme in brez dovoljenja 
izvoza ne bo dovolil.  
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Uredba stopi v veljavo z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu.  
 
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
Vlada za nadomestitev uporabljenih blagovnih rezerv namenila 10 milijonov evrov 
 
Vlada je Zavodu za blagovne rezerve iz proračunske rezerve razporedila sredstva v višini 10 
milijonov evrov za nadomestitev uporabljenega blaga, ki ga je iz blagovnih rezerv sprostil 
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in ne gre za oblikovanje novih količin 
blaga. Sredstva se bodo porabila za nakup novih zalog zaščitnih sredstev namenjenih 
obvladovanju in zajezitvi epidemije. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Pooblastilo za vlaganje uskladitvenih amandmajev Vlade Republike Slovenije 
 
Vlada je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je za vlaganje uskladitvenih amandmajev v 
imenu vlade pooblastila dr. Boža Predaliča, generalnega sekretarja vlade. 
 
V skladu s prvim odstavkom 46. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije sme predstavnik 
Vlade Republike Slovenije (vlade) na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles izražati 
stališča do obravnavanega gradiva in sklepov samo v okviru načelnih stališč, ki jih je vlada 
sprejela pri določanju predloga zakona ali drugega predpisa, oziroma v okviru izrecnih 
pooblastil vlade tudi vlagati amandmaje. 
 
Vlada je zato s sklepom pooblastila generalnega sekretarja vlade, da v primeru, ko pri 
obravnavi predloga zakona ali drugega predloga akta v Državnem zboru Zakonodajno pravna 
služba ali vlada ugotovita, da je, zaradi sprejetih amandmajev v postopku obravnave, prišlo do 
medsebojne neusklajenosti posameznih členov predloga zakona ali drugega predloga akta, v 
imenu vlade vloži uskladitveni amandma, ki bo omogočil odpravo ugotovljene neusklajenosti. 
 
Vir: Generalni sekretariat vlade 
 
 
Vlada odgovorila na uradni opomin glede neprenosa direktive na področju DDV 
 
Vlada je sprejela odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije v predsodnem 
postopku zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2018/1910 glede 
harmonizacije in poenostavitve nekaterih pravil v okviru sistema davka na dodano vrednost za 
obdavčevanje trgovine med državami članicami.  
 
V uradnem opominu je navedeno, da je rok za prenos direktive potekel 31. decembra 2019. 
Evropska komisija vlado poziva, naj ji sporoči manjkajoče ukrepe za prenos direktive oziroma v 
dveh mesecih od prejema uradnega opomina predloži svoje pripombe v zvezi z ugotovitvami 
komisije o neizpolnitvi obveznosti. 
 
Slovenija v odgovoru obvešča Evropsko komisijo, da so bile določbe direktive delno že 
prenesene v slovenski pravni red z novelo Zakona o davku na dodano vrednost. V slovensko 
zakonodajo pa še ni prenesena določba četrtega odstavka 36.a člena direktive, ki se sklicuje na 
14. a člen Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, saj se 
14.a člen direktive še ne uporablja in ga je treba v zakonodajo prenesti najpozneje do 31. 
decembra 2020, uporabljati pa od 1. januarja 2021. Prenos obeh določb je v normativnem 
delovnem programu vlade predviden v letošnjem letu, o čemer bo Slovenija Evropsko komisijo 
sproti obveščala. Spremenjena ureditev bi se v Sloveniji uveljavila s 1. januarjem 2021.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
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Vlada sprejela odgovor na opomin glede prenosa direktive s carinskega področja 
 
Vlada je danes sprejela odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi 
nenotifikacije predpisov za prenos direktive EU 2019/475 o spremembi direktiv 2006/112/ES in 
2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d'Italia in italijanskih voda 
Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo direktive 2008/118/ES v 
slovenski pravni red. 
 
Slovenija obvešča Evropsko komisijo, da so bile določbe direktive 2019/475/EU z vidika DDV že 
ustrezno prenesene v pravni red Slovenije z novelo Zakona o davku na dodano vrednost. 
 
Del določb, ki se nanašajo na trošarine, bomo v slovenski pravni red dokončno prenesli z 
novelo Zakona o trošarinah. Ta bo v obravnavo na vlado poslana predvidoma do sredine maja 
letos, s ciljem, da bi jo DZ obravnaval na redni seji julija letos. Navedeni roki bodo omogočili, da 
bo zakon v Državnem zboru sprejet in objavljen v letu 2020. Novela zakona bo notificirana 
Evropski komisji takoj po sprejemu in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Komisijo 
bomo sproti obveščali o napredku pri sprejemanju novele zakona.  
 
V direktivi 2008/118/ES se iz opredelitve tretjih ozemelj, ki niso del carinskega območja, črtata 
italijanska občina Campione d'Italia in italijanske vode Luganskega jezera, s čimer se omenjena 
direktiva uskladi z Uredbo o carinskem zakoniku unije. V zvezi s tem pojasnjujemo, da so z 
omenjeno uredbo, ki se neposredno uporablja in je v celoti zavezujoča v vseh državah članicah 
Unije od 1. januarja 2020, italijanska občina Campione d'Italia, italijanska enklava na ozemlju 
Švice, in italijanske vode Luganskega jezera že vključene v carinsko območje Unije in zato 
zanje z dnem začetka uporabe te uredbe veljajo splošna pravila na področju trošarin, ki se 
uporabljajo na ozemlju Unije, ne glede na to, da Zakon o trošarinah še ni bil ustrezno 
spremenjen v tem delu. 
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin 
Evropske komisije  
 
Evropska komisija v uradnem opominu ugotavlja, da s strani Republike Slovenije ni bila uradno 
obveščena o ukrepih za prenos, ki bi zagotovili izvrševanje posameznih določb Direktive 
2017/2109/EU. Zato v skladu z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije poziva Vlado 
Republike Slovenije, da predloži svoje pripombe glede nenotifikacije nacionalnih predpisov za 
prenos Direktive 2017/2109/EU v pravni red Republike Slovenije. Rok za prenos Direktive 
2017/2109/EU v pravni red Republike Slovenije je potekel 21. 12. 2019. 
 
Vlada Republike Slovenije skladno z 258. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z 
zadevo podaja naslednje pojasnilo: 
 
Določbe Direktive 2017/2109/EU so v pravni red Republike Slovenije delno prenešene z 
obstoječimi predpisi, in sicer s: 
– Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, št. 26/01), 
– Zakonom o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 49/06), 
– Zakonom o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 88/10), 
– Zakonom o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 33/16), 
– Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o formalnostih poročanja v pomorskem 
prometu (Uradni list RS, št. 78/19) in 
– Pravilnikom o registraciji oseb na potniških ladjah (Uradni list RS št. 2/20).  
 
Navedeni predpisi so bili ustrezno notificirani dne 17.1.2020, in sicer z vnosom vseh relevantnih 
podatkov in objavljenih besedil v elektronsko notifikacijsko bazo Evropske komisije.  
 
Evropsko komisijo je Vlada RS obvestila, da je v fazi priprave še predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, s katerim bo Direktiva 2017/2109/EU 
dokončno in v celoti prenesena v pravni red Republike Slovenije. Sprejetje predloga zakona je 
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predvideno v skladu z naslednjo časovnico: predlog zakona je v končni uskladitvi z Upravo 
Republike Slovenije za pomorstvo, predvidoma aprila 2020 bo predlog zakona poslan v 
medresorsko usklajevanje, junija 2020 naj bi predlog zakona obravnavala Vlada Republike 
Slovenije in ga posredovala v obravnavo in sprejetje v Državni zbor Republike Slovenije.  
 
Vlada ocenjuje, da bo zakon sprejel Državni zbor Republike Slovenije po skrajšanem postopku 
najkasneje septembra 2020.  
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Odgovor v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi 
nenotifikacije predpisov za prenos direktiv EU v pravni red RS 
 
Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin 
Evropske komisije št. SG-Greffe (2020)D/720 z dne 24. 1. 2020 zaradi nenotifikacije nacionalnih 
predpisov za prenos Direktive Sveta (EU) 2017/159 z dne 19. decembra 2016 o izvajanju 
Sporazuma o izvajanju Konvencije o delu na področju ribolova Mednarodne organizacije dela iz 
leta 2007, sklenjene 21. maja 2012 med Splošno konfederacijo kmetijskih zadrug v Evropski 
uniji (COGECA), Evropsko federacijo delavcev v prometu (ETF) in Združenjem nacionalnih 
organizacij ribiških podjetij v EU v pravni red RS (kršitev št. 2020/0113). 
 
Vlada RS je v zvezi s tem podala pojasnilo ,da je slovenski ribiški sektor eden najmanjših 
ribiških sektorjev na ravni EU, saj je od leta 2018 število vseh plovil, ki so registrirana za morski 
gospodarski ribolov 134. Od teh v slovenski ribiški floti prevladujejo plovila celotne dolžine do 12 
m ( 88 % vseh plovil), 12 % vseh plovil pa je dolžine od 12 do 18 metrov. Plovil, ki bi bila daljša 
od 18 metrov, v slovenski ribiški floti ni. Glede na razpoložljive kapacitete znotraj flote (tj. prostih 
2, 27 BT in 25, 33 kW) pa ni možnosti za vpis nove ribiške ladje, daljše od 24 metrov.  
 
Aktivno število plovil je že leta za približno polovico manjše od števila registriranih ribiških plovil. 
Po številu je največ aktivnih ribiških plovil celotne dolžine med 6 in 12 metri. Slovenski ribiči 
lahko lovijo v morju, ki je pod suverenostjo Slovenije, in na odprtem morju (mednarodno morje). 
Predvsem zaradi majhnosti plovil pa je danes ribolov prostorsko omejen na slovensko morje, ki 
obsega notranje morske vode in teritorialno morje Republike Slovenije. Poleg tega je na 
nekaterih delih slovenskega dela ribolov prepovedan ali omejen. Slovenska ribiška plovila tako 
opravijo ribolov v kratkem času, ribiči se v istem dnevu vračajo v pristanišče, ki je od kraja 
njihovega doma oddaljeno v razdalji do 15 kilometrov. 
 
Med številom delovno aktivnih oseb v morskem ribištvu je le še približno polovica takšnih, ki 
dejavnost opravljajo s polnim delovnim časom. Leta 2017 je bilo v dejavnostih morskega 
gospodarskega ribolova udeleženih 96 oseb (leta 2016: 101 oseba). Med osebami, ki so se leta 
2017 ukvarjale z dejavnostjo morskega gospodarskega ribolova, so prevladovali samozaposleni 
ribiči. Čedalje več fizičnih ali pravnih oseb, ki so delovno aktivne v morskem gospodarskem 
ribolovu, je delovno aktivnih tudi v kakšni drugi gospodarski dejavnosti, na primer v turizmu, 
trgovini, prevozih potnikov na morju ali v gostinstvu. Slovenija je Direktivo (EU) 2017/159 v 
celoti prenesla v svoj pravni red. 
 
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
 
 
Vlada sprejela Stališče Republike Slovenije o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na 
letališčih Skupnosti  
 
Republika Slovenija podpira namen in cilje Predloga Uredbe EU za spremembo Uredbe EU 
95/93 z dne 18. januarja 1993 o skupnih pravilih dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti 
(dok. Sveta EU 6797/2020 z dne 13. 3. 2020). 
 
Republika Slovenija načeloma podpira spremembo 10. a člena veljavne uredbe in določitev 
obdobja od 1. marca 2020 do 30. 6. 2020. Republika Slovenija je lahko pri določitvi obdobja 
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prilagodljiva glede na potrebe drugih držav članic Evropske unije, če bi se to izkazalo za 
potrebno v času obravnave predloga akta iz prejšnjega odstavka. 
 
Republika Slovenija ima pomisleke do novega 12a in 12 b člena, ki se nanašata na sprejem 
delegiranih aktov Evropske komisije. Na podlagi 12a člena je sicer pristojnost za izdajo 
delegiranega akta omejena na 1 leto od uveljavitve predpisa. Ni pa jasno, zakaj je to obdobje 
dolgo 1 leto glede na veljavnost obdobja iz predloga za spremembo 10a člena (tj. 1.3.-
30.6.2020). 
 
Vir: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
 
Vlada o uvrstitvi funkcije državnega sekretarja v plačni razred  
 
Vlada je odločila, da se funkcija državnega sekretarja uvrsti v 61. plačni razred.  
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v prilogi 3 določa uvrstitve funkcij v plačne razrede, pri 
čemer se funkcije državnih sekretarjev uvrščajo v plačne razrede v razponu od 59. do 61. 
plačnega razreda.  
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 

Razrešitev in imenovanje generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve 

 
Vlada je sprejela sklep, da se Mitja Močnik z dnem 19. 3. 2020 razreši s položaja vršilca 
dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve. Prav tako je vlada sprejela 
odločbo, da se z dnem 20. 3. 2020 za vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za 
zunanje zadeve imenuje Jožefa Drofenika, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja po 
izvedenem natečajnem postopku, vendar največ za dobo šestih mesecev. 

 

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve 

 
 
Vlada razrešila generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo 
ter imenovala vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata 
 
Vlada je na današnji seji, na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, razrešila Željka 
Kralja s položaja generalnega direktorja Direktorata za logistiko Ministrstva za obrambo, z dnem 
22. 3. 2020.  
 
Vlada je obenem na predlog ministra Tonina imenovala Uroša Korošca za vršilca dolžnosti 
generalnega direktorja Direktorata za logistiko z dnem 23. 3. 2020, in sicer do imenovanja 
generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev.  
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Vlada razrešila generalno sekretarko Ministrstva za obrambo ter imenovala vršilca 
dolžnosti generalnega sekretarja 
 
Vlada je na današnji seji, na predlog ministra za obrambo mag. Mateja Tonina, razrešila Darjo 
Hrga s položaja generalne sekretarke Ministrstva za obrambo, z dnem 22. 3. 2020. Imenovana 
je, zaradi prevzema novih delovnih dolžnosti,  dne 19. 3. 2020 podala ministru za obrambo 
prošnjo za razrešitev s položaja generalne sekretarke Ministrstva za obrambo. 
 
Vlada je obenem na predlog ministra Tonina imenovala mag. Marka Doblekarja za vršilca 
dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo z dnem 23. 3. 2020, in sicer do 
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imenovanja generalnega sekretarja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za 
šest mesecev. 
 
Vir: Ministrstvo za obrambo 
 
 
Vlada Andreja Širclja imenovala za guvernerja Slovenije v Evropski investicijski banki 
 
Vlada je danes razrešila nekdanjega ministra za finance Andreja Bertonclja s funkcije 
guvernerja Slovenije v svetu guvernerjev Evropske investicijske banke (EIB) in na to funkcijo 
imenovala novega ministra mag. Andreja Širclja. 
 
Slovenija ima kot članica in delničarka Evropske investicijske banke (EIB) člana v svetu 
guvernerjev. Slednji voli predsednika banke ter sprejema splošne usmeritve o politikah banke, 
kot so kreditna politika, odločitve o kapitalu banke, zunanji mandati in podobno.  
 
Svet guvernerjev sestavljajo ministri, ki jih imenujejo države članice. Zaradi imenovanja novega 
ministra za finance je vlada s funkcije guvernerja v EIB razrešila nekdanjega ministra za finance 
Andreja Bertonclja in namesto njega imenovala mag. Andreja Širclja.  
 
Vir: Ministrstvo za finance 
 
 
Vlada imenovala Darjo Hrga za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za 
zdravje 

 
Vlada je na današnji redni seji imenovala Darjo Hrga z dnem 1. 4. 2020 za vršilko dolžnosti 
generalnega sekretarja v Ministrstvu za zdravje, in sicer do imenovanja generalnega sekretarja 
po opravljenem natečajnem postopku, vendar najdlje do 30. 9. 2020. 
 
Pred imenovanje za vršilko dolžnosti generalne sekretarke na Ministrstvu za zdravje je 
opravljala funkcijo generalne sekretarke na Ministrstvo za obrambo, pred tem pa je bila od leta 
2015 do leta 2019 generalna sekretarka na Ministrstvu za kulturo. V letih 2013 in 2014 je 
opravljala delo sekretarke v kabinetu Ministra za zunanje zadeve. Po izobrazbi je diplomirana 
univerzitetna ekonomistka in ima bogate izkušnje s področja managementa v javni upravi, 
financ in lokalne samouprave.  
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Vlada razrešila Nino Pirnat s položaja direktorice NIJZ in jo imenovala za v.d. direktorata 
za zdravstveno varstvo 

 
Vlada je na današnji redni seji sprejela soglasje k razrešitvi direktorice javnega zdravstvenega 
zavoda Nacionalnega instituta za javno zdravje, Nine Pirnat, dr. med., z dnem 19. 3. 2020. 
 
Vlada je z današnjim dnem razrešilo s položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja 
Direktorata za zdravstveno varstvo.mag. Kristino Kuhanec Tratar in na njeno mesto imenovala 
Nino Pirnat, dr. med. 
 
Vir: Ministrstvo za zdravje 
 
 
Soglasje vlade k uvrstitvi v plačni razred javnih uslužbencev, vezanih na osebno 
zaupanje funkcionarja  
 
Vlada daje soglasje, da se lahko javnim uslužbencem, vezanim na osebno zaupanje 
funkcionarja v kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, generalnega sekretarja Vlade 
Republike Slovenije, ministrov in predstojnikov vladnih služb določi plačni razred, ki je za pet 



 

 8 

plačnih razredov višji od plačnega razreda posameznega delovnega mesta oziroma naziva, in 
sicer z dnem sklenitve delovnega razmerja. 
 
Javnim uslužbencem, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas za delovno mesto, 
vezano na osebno zaupanje funkcionarja, se v pogodbi o zaposlitvi določi, da jim v primeru 
prenehanja delovnega razmerja iz razlogov na strani delodajalca ali zaradi prenehanja funkcije 
 funkcionarja, na zaupanje katerega imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, pripada v skladu z 
Zakonom o javnih uslužbencih pravica do odpravnine v znesku treh osnovnih plač za delovno 
mesto, ki ga zasedajo.  
 
Hkrati se v pogodbi o zaposlitvi tudi določi, da javnemu uslužbencu  pravica do odpravnine ne 
pripada, če v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas, sklene pogodbo o 
zaposlitvi za nedoločen čas oziroma nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za 
nedoločen čas z istim ali drugim državnim organom. 
 
Vir: Ministrstvo za javno upravo 
 
 
Vlada o ustanovitvi, nalogah in sestavi Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije 
 
Vlada je sprejela Sklep o ustanovitvi, nalogah in sestavi Stanovanjske komisije Vlade Republike 
Slovenije. 
 
Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije opravlja naslednje naloge: 
- odloča o dodelitvah in zamenjavah službenih stanovanj v upravljanju Ministrstva za javno 
upravo v skladu s Stanovanjskim pravilnikom Vlade RS z dne 6.4.2017 (SP-1), 
- določa višino tržne najemnine, 
- odloča o potrebnosti nakupov in prodaj službenih stanovanj, 
- predlaga nakupe, prodaje in lastniške zamenjave službenih stanovanj, 
- predhodno obravnava in podaja mnenja o razpolaganju in pridobivanju službenih stanovanj, 
- predhodno obravnava Strategijo ravnanja s službenimi stanovanji in jo posreduje v sprejem     
Vladi Republike Slovenije, 
- predhodno obravnava Stanovanjski pravilnik in ga posreduje v sprejem Vladi Republike 
Slovenije. 
  
Komisijo sestavljajo: 
- Minister za javno upravo, predsednik, 
- Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, namestnik predsednika, 
- Minister za notranje zadeve, član, 
- Minister za obrambo, član, 
- Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član, 
- Minister za okolje in prostor, član, 
- Minister za izobraževanje, znanost in šport, član. 
  
Naloge in pristojnosti Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije so določene v skladu z 
določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi, ki je določal, da se v 
obdobju do 1.1.2017 izvede prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem 
države. Določal je še, da med to premoženje sodijo tudi stanovanja iz pristojnosti Stanovanjske 
komisije Vlade Republike Slovenije. 
  
Službena stanovanja so od dne 1.1.2017 dalje v upravljanju Ministrstva za javno upravo. 
Razmejitev med upravljavcem in Stanovanjsko komisijo Vlade Republike Slovenije pa se 
ustrezno ureja s predmetnim konkretnim pravnim aktom, kot je bilo to urejeno tudi s prej 
veljavnim Sklepom Vlade RS z dne 27.9.2018. 
  
V skladu z Aktom o notranji organizaciji delovnih mest na Ministrstvu za javno upravo je 
 Direktorat za stvarno premoženje notranja organizacijska enota Ministrstva za javno upravo, ki 
opravlja strokovne ter administrativno – tehnične naloge za Stanovanjsko komisijo Vlade 
Republike Slovenije. 
  


