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ZAKONI

Vlada sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije 
za leto 2009

Vlada RS je na današnji seji sprejela Izhodišča za pripravo Rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2009. Vlada je določila zgornjo mejo odhodkov po 
predlagateljih finančnih načrtov, seznanila se je z razrezom odhodkov po ekonomski 
klasifikaciji, sprejela pa je tudi druge sklepe za pripravo. V skladu s časovnico sprejema 
rebalansa bo vlada predlog rebalansa proračuna sprejela na svoji seji predvidoma 19. 
februarja 2009.

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s predlogom varčevalnih ukrepov vlade, ki jih 
bo dokončno sprejela na naslednji seji vlade.

ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE

Vlada sprejela nujne spremembe ustanovitvenih aktov Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije

Vlada RS je sprejela spremembe sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše 
zgodovine Slovenije, s katerimi so se ustanovitveni akti zavoda uskladili s spremenjenimi 
zakonskimi določbami v predpisanem času od uveljavitve novele zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo. Ta je na novo uredila sestavo svetov javnih zavodov v 
kulturi tako, da svet sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev. Svet 
po novem sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih med strokovnjaki za delo javnega 
zavoda, finance in pravne zadeve imenuje ustanovitelj, in predstavniki delavcev zavoda, 
ki imajo najmanj enega člana in največ do ene tretjine članov sveta. 

Sedanje število članov sveta Muzeja novejše zgodovine Slovenije se ne spreminja, 
spremeni se le njegova sestava, in sicer tako, da svet zavoda po novem sestavljajo štirje 
predstavniki ustanovitelja in en predstavnik delavcev. S sklepom o spremembah sklepa o 
ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše zgodovine Slovenije se je uredil tudi postopek 
volitev predstavnika delavcev v svet zavoda, uskladile so se dejavnosti muzeja z uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti, uskladilo se je besedilo z zakonom o varstvu 
kulturne dediščine in vključili so se popravki pri upravljanju nepremičnin.

Vlada sprejela nujne spremembe ustanovitvenih aktov Tehniškega muzeja 
Slovenije

Vlada RS je sprejela spremembe sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Tehniški muzej 
Slovenije, s katerimi so se ustanovitveni akti zavoda uskladili s spremenjenimi 
zakonskimi določbami v predpisanem času od uveljavitve novele zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo. Ta je na novo uredila sestavo svetov javnih zavodov v 



kulturi tako, da svet sestavljajo predstavniki ustanovitelja in predstavniki delavcev. Svet 
po novem sestavljajo predstavniki ustanovitelja, ki jih med strokovnjaki za delo javnega 
zavoda, finance in pravne zadeve imenuje ustanovitelj, in predstavniki delavcev zavoda, 
ki imajo najmanj enega člana in največ do ene tretjine članov sveta. 

Sedanje število članov sveta Tehniškega muzeja Slovenije se ne spreminja, spremeni se 
le njegova sestava, in sicer tako, da svet zavoda po novem sestavljajo štirje predstavniki 
ustanovitelja in en predstavnik delavcev. S sklepom o spremembah sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Tehniški muzej Slovenije se je uredil tudi postopek volitev predstavnika 
delavcev v svet zavoda, uskladile so se dejavnosti muzeja z uredbo o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, uskladilo se je besedilo z zakonom o varstvu kulturne dediščine in 
vključili so se popravki pri upravljanju nepremičnin.

Vlada sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov za 
prihodnje študijsko leto

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o razmestitvi dodiplomskih študijskih 
programov v študijskem letu 2009/2010 na slovenskih univerzah ter samostojnih 
visokošolskih zavodih ter dala soglasje k vsebini razpisa za vpis v dodiplomske študijske 
programe za prihodnje študijsko leto. 

V študijskem letu 2009/10 bo skupaj razpisanih 27.155 vpisnih mest, od tega 19.720 za 
redni študij, 7.435 pa za izrednega. Skupno število vpisnih mest v študijskem letu 
2009/2010 bo za 1.508 večje kot v študijskem letu 2008/2009. Od tega bo za redni 
študij 816 mest več, za izrednega pa 692. Merjeno v odstotkih, bo razmerje med 
številom mest za redni in izredni študij 72,6 odstotka za redni študij in  27,4 odstotka za 
izrednega. Vsi visokošolski zavodi bodo v novem študijskem letu razpisali le nove, 
prenovljene, bolonjske študijske programe.

Na javnih in koncesioniranih zavodih je za novo študijsko leto razpisanih 294 študijskih 
programov, od tega 76 visokošolskih strokovnih, 210 univerzitetnih in 8 enovitih 
magistrskih študijskih programov. Od slednjih jih je sedem na Univerzi v Ljubljani: 
arhitektura, farmacija, pedagoška matematika, dentalna medicina, medicina, teologija in 
veterina. Na Univerzi v Mariboru pa en enovit študijski program, to je medicina.

Še naprej bo največ vpisnih mest na Univerzi v Ljubljani, in sicer 53,9%, na Univerzi v 
Mariboru jih bo 28,5%, na Univerzi na Primorskem 9,2%, Univerza v Novi Gorici in 
samostojni visokošolski zavodi pa bodo razpisali 8,4% vpisnih mest.

Vlada je potrdila tudi vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. 
Za te je na voljo 949 mest za redni študij in 938 ta izrednega, skupno torej 1887 mest. 

Sklic skupščine delničarjev Luke Koper, d.d.

Vlada RS je na današnji seji na podlagi zahteve delničarjev Republike Slovenije, 
Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. sprejela sklep, s katerim 
od uprave Luke Koper, d.d. na podlagi 1. odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih 
družbah zahteva, da skliče skupščino delničarjev, na kateri se seznani z odstopom člana 



nadzornega sveta in imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja poslov 
družbe.

Vlada sprejela ponudbo v zvezi s prodajo poslovnega deleža družbe Geoplin, 
d.o.o.

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela izjavo o 
sprejemu ponudbe v zvezi s prodajo poslovnega deleža družbe Geoplin, d.o.o., 
Ljubljana, katerega lastnik je družba Belinka Perkemija, d.o.o..

Na podlagi 16. člena Družbene pogodbe Geoplin, d.o.o., Ljubljana imajo družbeniki 
družbe Geoplin, d.o.o., Ljubljana predkupno pravico do nakupa poslovnega deleža od 
družbenika, ki se je odločil, da bo svoj poslovni delež v družbi odsvojil. Zainteresirani 
družbeniki morajo zato kot predkupni upravičenci upravi družbe Geoplin, d.o.o., Ljubljana 
v roku 30 dni od dneva prejema obvestila o nameravani prodaji poslovnega deleža 
predložiti izjavo o sprejemu ponudbe. 

Družbenik BELINKA Perkemija, d.o.o., katerega poslovni delež družbe Geoplin, d.o.o., 
Ljubljana znaša 0,6022% osnovnega kapitala, je družbo Geoplin, d.o.o., Ljubljana 
obvestil o prodaji svojega deleža. Prodajna cena, po kateri Belinka Perkemija, d.o.o., 
prodaja svoj delež v družbi Geoplin, d.o.o., Ljubljana, znaša 1.674.298,00 EUR. 

Interes Republike Slovenije je, da pridobi večinski delež v podjetju, ki ima v 100% lasti 
družbo, ki opravlja gospodarski javni službi upravljanje prenosnega omrežja in prenos 
zemeljskega plina, v svoji lasti pa ima tudi infrastrukturo za opravljanje te dejavnosti. 
Slednje je pomembno zaradi zagotovitve pogojev za dolgoročno, zanesljivo, kakovostno, 
cenovno ugodno in okoljevarstveno oskrbo gospodarstva in prebivalstva z zemeljskim 
plinom. Glede na navedeno in v povezavi z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi, bo 
Republika Slovenija uveljavljala predkupno pravico v primerih prodaj poslovnih deležev, 
ki jih imajo družbeniki v družbi Geoplin, d.o.o., Ljubljana.

Sredstva za nakup poslovnega deleža družbenika BELINKA Perkemija, d.o.o., bo 
zagotovilo Ministrstvo za finance. Republika Slovenija ne krije davka od dohodkov 
pravnih oseb na ustvarjen kapitalski dobiček pri prodajalcu – odsvojitelju poslovnega 
deleža.  

Vlada sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z omejevanjem 
učinkov finančne krize

Vlada RS je na današnji seji sprejela stališče do izplačevanja sejnin in nagrad v zvezi z 
omejevanjem učinkov finančne krize. Zaradi možnosti vplivanja na zmanjševanje 
stroškov v javnih podjetjih in drugih gospodarskih družbah, ki so v delni ali celotni 
neposredni ali posredni lasti RS, z znižanjem sejnin članom nadzornih svetov in zunanjim 
članom upravnih odborov (neizvršni direktorji) se predlaga, da se za čas do 31. 
decembra 2010 le-te ustrezno znižajo, kakor tudi, da se njihova udeležba pri izplačilu 
dobička v tem času ne izvaja. 



Sklep določa novo preglednico za določitev višine sejnin, v skladu s katero se določijo 
sejnine v posamezni gospodarski družbi s sklepom skupščine (največ do višine v 
preglednici, lahko pa tudi nižje).

V novi preglednici, ki bi veljala v času veljavnosti tega sklepa, so zneski sejnin znižani za 
50 odstotkov.

VIŠINA SEJNINE
NA SEJO

Bruto sejnina za
člana v EUR

Bruto sejnina za 
predsednika v EUR
(130%)

Mikro družbe 75 97,5
Majhne družbe 150 195
Srednje družbe 200 260
Velike družbe 275 357,5

Ker so za formalno veljavnost določitve sejnin potrebni sklepi skupščine, je vlada 
predlagala, da se takšni sklepi sprejmejo na prvi skupščini po uveljavitvi sklepa. 
Skupščina se namreč običajno sestane enkrat letno, ob obravnavi letnega poročila, ki 
mora biti sprejeto do konca meseca avgusta vsako leto. Če bi zaradi tega bile sklicane 
izredne seje skupščin, bi bili povzročeni dodatni stroški gospodarskim družbam.

Da bi lahko bile koristi sprejetega sklepa takojšnje, še pred sprejemom sklepa skupščine 
v posamezni gospodarski družbi, se poziva člane nadzornega sveta, da se razliki sami 
odpovedo z ustrezno pisno izjavo, ki jo gospodarska družba potrebuje, da lahko izplača 
nižje sejnine. 

Vlada sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v 
nadzornih organih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika 

Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe

Vlada RS je danes na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Sklep o 
priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, 
katerih večinska lastnica je Republika Slovenija, pri sklepanju pogodb o zaposlitvi za 
poslovodne osebe. S tem sklepom se določajo novi vsebinski kriteriji in priporočila 
predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb, katerih 
lastnica je Republika Slovenija, pri odločanju o sklepanju pogodb o zaposlitvi za 
poslovodne osebe. Sklep posebej opredeljuje metodologijo za izračun plače, nagrade za 
uspešnost poslovanja in višino odpravnine za poslovodne osebe. S priporočili se zasleduje 
cilj vzpostavitve enotnega sistema prejemkov iz naslova plače kot tudi nagrad za 
uspešnost poslovodnih oseb.  

Urejanje plač direktorjev v gospodarskih družbah ni v pristojnosti vlade, tudi če so le-te v 
neposredni ali posredni večinski lasti države. Vlada ne odloča (razen v izjemnih primerih, 
npr. pri družbi SODO, d.o.o., in Borzen, d.o.o., kjer vlada kot edini ustanovitelj imenuje 
in razrešuje direktorja ter odloča o njegovi plači) o pogodbah s poslovodnimi osebami 
gospodarskih družb in jih ne sklepa z njimi. To je po Zakonu o gospodarskih družbah  
pristojnost nadzornega sveta. 

Vlada lahko članom nadzornih organov v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti 
države, zgolj priporoča, kako naj ravnajo pri določanju plač direktorjem. Tako je vlada v 



letu 1998 že sprejela Sklep o priporočilih predstavnikom Republike Slovenije v nadzornih 
svetih gospodarskih družb, katerih večinska lastnica je Republika Slovenija pri sklepanju 
pogodb o zaposlitvi direktorjev (sklep), kot tudi spremembo sklepa v letu 2002, ki je 
posebej določala določitev plač direktorjev v energetskih podjetij, letne nagrade za 
uspešnost poslovanja in višino odpravnin.

Glede na ugotovljene gospodarske razmere in podatke o obsegu pravic v že sklenjenih 
pogodbah o zaposlitvi vodstvenih delavcev v gospodarskih družbah, katerih večinska 
lastnica je RS, se z danes sprejeti sklepom določa okvir priporočil predstavnikom 
Republike Slovenije v nadzornih organih gospodarskih družb pri odločanju o sklepanju 
pogodb o zaposlitvi za poslovodne osebe, s katero se sklepa t.i. individualna pogodba.

S priporočili se zasleduje cilj po vzpostavitvi enotnega sistema prejemkov iz naslova 
plače kot tudi nagrad za uspešnost poslovanja poslovodnih oseb.

Glede na okvirne izračune po predlagani metodologiji, naj bi se najvišja možna osnovna 
bruto plača poslovodstva v velikih gospodarskih družbah gibala med 7.000 EUR 
(usnjarska industrija), 11.700 EUR (zavarovalništvo) do največ 12.500 EUR 
(telekomunikacije). Najvišja osnovna bruto plača poslovodstva v energetiki pa naj bi 
dosegala vrednosti med 5.200 EUR za srednje družbe do največ 7.800 EUR za velike 
družbe. Nagrada za uspešnost poslovanja pa v nobenem primeru ne bi smela preseči 
dveh osnovnih bruto plač, vezana pa bi bila na pozitivno poslovanje in preseganje 
zastavljenih poslovnih ciljev. V primeru kriznega menedžmenta ali v drugih utemeljenih 
razmerah je sicer možno odstopanje od teh vrednosti, vendar po predhodnem pozitivnem 
mnenju ministra, pristojnega za področje, kjer deluje gospodarska družba.

Predlog sklepa o zagotovitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju 
po potresu 12.7.2004

Vlada RS je današnji seji, na podlagi sprejetega Programa popotresne obnove posledic 
potresa v Posočju 12. julija 2004, za pomoč pri popotresni obnovi objektov, zagotovila 
71.796,22 državnih sredstev za rekonstrukcijo stanovanjskih stavb in poslovno 
stanovanjskih objektov v Posočju ter potrdila končni obračun in končno višino državnih 
sredstev za rekonstrukcijo stanovanjskih stavb, poslovno stanovanjskih objektov ter 
rušenje objektov, zaradi nadomestne gradnje stanovanjske stavbe v višini 155.404,38 
EUR.

Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi in imenovanju članov Kadrovsko-
akreditacijskega sveta

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
ustanovitvi in imenovanju članov Kadrovsko-akreditacijskega sveta.

Vlada je s sklepom z dne 24.12.2008, ustanovila Kadrovsko akreditacijski svet (KAS) ter 
imenovala njegove člane. Istočasno so bile določene tudi temeljne pristojnosti tega sveta 
in sicer oblikovanje pogojev in kriterijev za imenovanje v organe upravljanja podjetij, v 
katerih ima država (so)lastniški delež, ter javnih gospodarskih zavodov v lasti Republike 
Slovenije. Pri oblikovanju in sprejemanju aktov in pravil delovanja KAS pa se je 
ugotovilo, da bi bilo potrebno za njihov sprejem KAS, kot svetovalnemu telesu Vlade 



Republike Slovenije, v samem aktu o ustanovitvi s strani ustanovitelja, torej Vlade 
Republike Slovenije, natančneje določiti osnovna pravila njegovega delovanja v razmerju 
do ustanovitelja oziroma v razmerju do posameznega ministrstva. Tako predlagane 
spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi KAS v spremenjeni II. točki natančneje 
določajo postopek in vlogo KAS ter resornega ministra v postopku oblikovanja predloga 
vladi za imenovanje v organe upravljanja družbe, v katerih ima Republika Slovenija 
lastniški delež, ali javnega gospodarskega zavoda, katerega ustanoviteljica je Republika 
Slovenija. Predlagana ureditev postopka oblikovanja predloga imenovanja ter ureditev 
vloge KAS in resornega ministrstva pri tem upošteva tudi omejitve zakonske ureditve 
varstva osebnih podatkov.

Posebej so v predlaganem sklepu urejene tudi sejnine za predsednika in člane KAS kot 
tudi plačilo potnih stroškov, ki morajo biti glede na to, da sredstva za njihovo plačilo 
zagotavlja vlada v proračunu, urejena z aktom vlade.

Sklep o predlaganju kandidatov v postopek imenovanja v organe upravljanja 
družbe, v katerih ima RS lastniški delež oziroma v javne gospodarske zavode, 

katerih ustanoviteljica je RS

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o predlaganju kandidatov v postopek 
imenovanja v organe upravljanja družbe, v katerih ima RS lastniški delež oziroma v 
javne gospodarske zavode, katerih ustanoviteljica je RS.

S predlaganimi sklepi vlada določa oziroma ureja način predlaganja oziroma oblikovanja 
predloga resornega ministra za imenovanje v organe upravljanja družbe, v kateri ima 
Republika Slovenija lastniški delež, ali javnega gospodarskega zavoda, katerega 
ustanoviteljica je Republika Slovenija. Tako se izrecno nalaga pristojnim ministrom, kot 
predlagateljem kandidata v organu upravljanja posamezne družbe ali javnega 
gospodarskega zavoda, da v postopek imenovanja v organe upravljanja družbe 
predlagajo  vladi kandidate, ki jih je akreditiral Kadrovsko-akreditacijski svet (KAS).

Nadalje se ureja tudi postopek, ko izjemoma predlagatelj predlaga v imenovanje 
kandidata, ki ni bil uvrščen na listo primernih kandidatov, ki jo je oblikoval KAS, ali ni 
pridobil pozitivnega strokovnega mnenja KAS. V tem primeru mora resorni minister kot 
predlagatelj, pred posredovanjem predloga v

Sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja odgovornosti članov nadzornih 
organov in organov upravljanja gospodarskih družb v večinski lasti države in 
javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep glede ugotavljanja in uveljavljanja 
odgovornosti  članov nadzornih organov in organov  upravljanja gospodarskih  družb v 
večinski lasti države in javnih gospodarskih zavodov, katerih ustanoviteljica je  Republika 
Slovenija. 

Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pri pripravi predlogov za predčasne zamenjave 
nadzornih svetov v gospodarskih družbah, v katerih ima Republika Slovenija prevladujoč 
lastniški delež in v javnih gospodarskih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija (podjetje v državni lasti) upoštevajo usmeritev, da morajo taki predlogi 



temeljiti na reviziji poslovanja, ki je ugotovila nepravilnosti pri poslovanju podjetja v 
državni lasti ali ugotovila opustitev dejanj, ki jih zahteva načelo skrbnega in vestnega 
gospodarstvenika ali na analizi poslovanja, iz katere je moč ugotoviti negativne trende 
poslovanja in/ali poslabšanje likvidnostne in solventnostne situacije podjetja. Izjemoma
se lahko v primerih, ko bi zaradi časovnega odloga, potrebnega za izvedbo revizije, prišlo 
do nepopravljive škode, izvede predčasna zamenjava na obrazložen predlog pristojnega 
ministra. 

Revizijo iz prejšnjega odstavka opravi pooblaščena revizijska organizacija ali pooblaščen 
revizor. Predlogi za predčasne zamenjave temeljijo na ugotovitvah pristojnih organov 
glede ugotovljenih nepravilnosti.

Vlada nalaga ministrstvom, da pregledajo ustanovitvene akte podjetij v državni lasti, 
katerih delovanje sodi v njihovo pristojnost, in ugotovijo ali se uprave teh podjetij 
imenujejo na podlagi javnega razpisa. Na tej osnovi naj pripravijo predloge za 
spremembe ustanovitvenih aktov, na podlagi katerih bodo uprave v bodoče imenovane 
na podlagi javnega razpisa ali drugega primernega načina skladnega z dobrimi praksami.

Vlada nalaga Ministrstvu za finance, da pripravi ustrezna gradiva in postopke, s katerimi 
bo Republika Slovenija kot lastnica oziroma Vlada Republike Slovenije kot njena zakonita 
zastopnica, zahtevala, da se v Novi Ljubljanski banki d.d. in Novi Kreditni banki Maribor 
d.d. opravi revizija poslovanja, ki bo raziskala izpostavljenost bank zaradi kreditiranja 
menedžerskih prevzemov in izpolnjevanje pogojev za dodelitev nagrad članom uprav ter 
ugotovila morebitno odgovornost uprav in nadzornih svetov za eventualne nepravilnosti 
in napačne odločitve .

Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam, pristojnim za podjetja v državni lasti, da 
pripravijo informacijo o možnostih za sprožitev postopkov uveljavljanja materialne 
odgovornosti članov organov vodenja in nadzora podjetji v državni lasti, katerih 
poslovanje je že dlje časa problematično. 

Vlada nalaga ministrstvom in vladnim službam, pristojnim za podjetja v državni lasti, da 
za vsa imenovanja, ki so bila izvedena od nastopa sedanje vlade, zaprosijo Kadrovsko –
akreditacijski svet Vlade Republike Slovenije (KAS) za preveritev, ali imenovani člani 
nadzornih svetov izpolnjujejo pogoje in kriterije za članstvo v nadzornih svetih podjetjih 
v državni lasti, ki jih bo oblikoval KAS, še posebej glede preprečevanja konflikta 
interesov. Za imenovanja, ki so bila izvedena pred nastopom sedanje vlade, izvede KAS 
preveritev na podlagi predloga pristojnega ministrstva. 

Vlada se je seznanila s poročilom Delovne skupine za pripravo ustrezne rešitve 
glede nadaljnje uporabe letala Falcon 2000 EX po prenehanju najemne pogodbe

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s poročilom Delovne skupine za pripravo 
ustrezne rešitve glede nadaljnje uporabe letala Falcon 2000 EX po prenehanju najemne 
pogodbe.

Delovna skupina je v poročilu pregledala 9 možnosti in natančneje opredelila 3 trenutno 
izvedljive. Prva možnost, ki je najrealnejša, je oddaja letala v najem oziroma upravljanje, 
pri čemer bi se letalo uporabljalo tudi za potrebe državnih organov. Druga možnost je 
dokapitalizacija, tretja, skrajna, pa da letalo prevzame v uporabo Slovenska vojska. V 



razpravi so se odprla še določena vprašanja, zato se bo delovna skupina sestala še s 
predstavniki ministrstev, ki bi sodelovala pri realizaciji prve možnosti. Kar zadeva 
možnost dokapitalizacije in uporabe v Slovenski vojski, bo potrebno zadevo še 
natančneje preučiti.

Vlada RS danes ni sprejela dokončne odločitve o nadaljnji uporabi letala. Ne glede na to,
pa je vlada v zvezi s tem sprejela sklepe o pregledu in prevzemu letala ter njegovo 
zavarovanje in garažiranje v ZDA do izbire najemnika oziroma upravljavca, ki bi letalo 
prevzel v ZDA, ali kakšne drugačne rešitve. To je najbolj gospodarna rešitev, saj bi bili 
stroški registracije, servisiranja in tehničnih sprememb, da bi letalo prepeljali v Slovenijo, 
nato pa oddali v najem, veliko višji od te opcije.

ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

Vlada RS se je seznanila s Programom predsedovanja Republike Slovenije 
Kvadrilaterali v letu 2009

Vlada RS se je na današnji seji seznanila s Programom predsedovanja Republike 
Slovenije Kvadrilaterali v letu 2009.

Slovenija bo v letu 2009 predsedovala Kvadrilaterali. Pobudo za sprva tristransko 
sodelovanje med Italijo, Madžarsko in Slovenijo je leta 1996 dala Slovenija. Z vključitvijo 
Hrvaške septembra 2000 je pobuda prerasla v Kvadrilateralo.

Države prevzemajo predsedovanje po abecednem vrstnem redu. Slovenija naj bi pobudi 
predsedovala v letu 2008. Zaradi šestmesečnega predsedovanja Svetu EU je za 
zamenjavo zaprosila Madžarsko. 

Slovenija ocenjuje, da je bilo dosedanje sodelovanje partneric v okviru Kvadilaterale 
koristno. Pri tem se je vzpostavila kontinuiteta, kar zadeva vsebino in organizacijske 
mehanizme tega sodelovanja, ki si je prizadevalo odkriti in zadostiti skupnim interesom 
vseh partneric na področjih, kot so: ekonomski razvoj, varnost in obramba, razvoj 
infrastrukture in transportnih koridorjev, zaščita okolja, znanost, razvoj tehnologije, 
kultura in socialna vprašanja.

Predlog slovenskega programa predsedovanja za leto 2009 je bil oblikovan na podlagi 
konzultacij s partnerji v pobudi in z drugimi vladnimi resorji.

Še posebno pozornost v programu namenjamo nadaljnjemu razvoju  političnega dialoga 
in redni izmenjavi stališč in ocen političnega razvoja v naši soseščini, t.j. v državah  
Zahodnega Balkana na njihovi poti približevanja in povezovanja v evroatlantske 
integracije.



POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE ZA OCENO USTAVNOSTI
 
Vlada odgovorila na pisno poslansko pobudo v zvezi s  poslovanjem Intereurope 

in Luke Koper

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Franca Jurija, 
Brede Pečan, Marijana Križmana in dr. Luke Jurija vladi glede poslovanja Intereurope in 
Luke Koper in ga poslala predsedniku Državnega zbora, dr. Pavlu Gantarju.

Skupina poslancev se v poslanski pobudi sklicuje na informacije in podatke, ki so jih 
javnosti in poslancem posredovali nekateri zaposleni v družbah Luka Koper d.d. in 
Intereuropa d.d. Na osnovi tega predlagajo, da vlada brez odlašanja in na ustrezen način 
oz. z ustreznimi postopki preveri utemeljenost teh podatkov in morebitno oškodovanje 
interesa delničarjev zaradi negospodarnega in netransparentnega poslovanja v Luki 
Koper in Intereuropi. 

Vlada je na današnji seji s tem v zvezi in na podlagi zahteve delničarjev Republike 
Slovenije, Kapitalske družbe d.d. in Slovenske odškodninske družbe d.d. sprejela sklep, 
s katerim od uprave Luke Koper,d.d. zahteva sklic izredne skupščine, na kateri bo podan 
predlog o imenovanju posebnega revozirja, ki bo preveril morebitne nepravilnosti v 
poslovanju te gospodarske družbe.  

Glede Intereurope d.d. je vlada v odgovoru na poslansko pobudo poudarila, da Republika 
Slovenija ni delničar družbe Intereuropa d.d. Posamezni večinski delničar je družba Luka 
Koper, d.d. s 24,81% osnovnega kapitala, sledita ji KAD z 9,11% in SOD s 6,01% 
osnovnega kapitala družbe.

Vlada v svojem odgovoru opozarja tudi na pomembnost zagotavljanja strokovnih in 
kvalificiranih nadzornikov, ki bodo zagotavljali učinkovit sistem upravljanja družb. 
Pomembno vlogo pri tem bo imel tudi Kadrovsko akreditacijski svet pri vladi (KAS).

Odgovor poslancu Bojanu Kontiču v zvezi z vključitvijo praznovanja 9. maja v 
koledar državnih proslav in prireditev državnega pomena

Vlada RS je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo poslanca 
Bojana Kontiča v zvezi z vključitvijo praznovanja 9. maja v koledar državnih proslav in 
prireditev državnega pomena.

Vlada je uvodoma v odgovoru zapisala, da se s pripravo državnih proslav ukvarja 
Koordinacijski odbor za državne proslave, kjer imajo predstavnika vse ključne ustanove 
vseh treh vej oblasti. Koordinacijski odbor trenutno deluje v okrnjeni sestavi in bo na 
novo konstituiran do konca januarja 2009. 

Vlada bo Koordinacijskemu odboru za državne proslave v novi sestavi priporočila, da pri 
pripravi predloga koledarja državnih proslav in prireditev državnega pomena za leto 2009 
ravna varčno in racionalno. V skladu z omenjenimi merili in predlaganimi varčevalnimi 
ukrepi bo vlada potrdila končni predlog koledarja  državnih proslav in prireditev 
državnega pomena za leto 2009. 



Vlada v odgovoru doda, da Koordinacijskemu odboru za državne proslave predlaga, naj v 
skladu z vsem navedenim že na svoji prvi redni seji natančno preuči predlog poslanca 
Bojana Kontiča. 

Odgovor državnemu svetniku Vincencu Otoničarju o predlogu sprememb in
dopolnitev sklepa o določitvi protokolarnih pravil

Vlada RS je odgovorila na pisno pobudo državnega svetnika Vincenca Otoničarja v zvezi s 
predlogom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi protokolarnih pravil.

V I. delu sklepa Državnega sveta RS je predlagano, da se naziv »predsednik parlamenta« 
zamenja s »predsednik prvega doma« in naziv »predsednik državnega ali deželnega 
sveta oziroma senata« zamenja s »predsednik drugega doma«. Sklep o določitvi 
protokolarnih pravil poskuša pri obravnavi gostov iz tujine zajeti najsplošnejša 
poimenovanja za predstavnike različnih vej oblasti, v odgovoru piše vlada. Parlament je 
naveden kot splošni termin zakonodajne veje oblasti, ki lahko vključuje države z 
enodomnim, pa tudi dvodomnim parlamentom. V praksi se naziva »predsednik 
parlamenta« in »predsednik državnega ali deželnega sveta oziroma senata« uporabljata 
le, ko gre za temu ustrezno funkcijo in izvirno poimenovanje funkcije.

Poenotenega izraza za poimenovanje institucije pandana predsednika Državnega sveta 
RS v drugih državah ni. Večina sorodnih institucij po svetu uporablja izraz »svet« ali 
»senat« in tudi zato vlada meni, da je naziv »predsednik državnega sveta oziroma 
senata« v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil primeren. Če Državni svet RS strokovno 
ocenjuje, da je izraz deželni svet nepravilen, se vlada strinja, da ostane v 9. in 22. členu 
Sklepa o določitvi protokolarnih pravil le »predsednik državnega sveta oziroma senata«. 
Velja poudariti, da imajo tudi v enodomnih sistemih predsedniki zakonodajne veje oblasti 
lahko različne nazive. Ključno je, da je razumljena funkcija, in sicer na čelu 
zakonodajnega dela oblasti, splošno znanega kot parlament. Seveda opravljanje te 
funkcije ne pomeni neizogibno 2. mesta na preseančni listi, saj so preseančne liste vedno 
predmet odločitve vsake države. V Republiki Sloveniji je predsedniku Državnega zbora 
RS pandan prvi predsednik zakonodajne veje oblasti, ne glede na to, ali ustavna ureditev 
gosta pozna dvodomnost ali ne. Dejstvo, da je v Sloveniji izraz Parlament Republike 
Slovenije nepravilen, je razvidno tudi iz Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki pri 
obravnavi visokih predstavnikov Republike Slovenije omenja izključno predsednika 
Državnega zbora RS in ga ne naziva »predsednik Parlamenta Republike Slovenije«, 
odgovarja vlada.

V obrazložitvi II. dela sklepa Državnega sveta RS je mogoče prebrati, da v vseh 
navedenih primerih (23., 24. in 25. člen Sklepa) ni predvidenega izobešanja zastav in 
aktivnosti protokola, s čimer se vlada ne more strinjati. Pojasnjuje, da je delovanje 
Protokola Republike Slovenije predvideno v skladu s Sklepom o določitvi protokolarnih 
pravil in v skladu z Navodili za izvajanje Sklepa, iz katerih je razvidno, da Protokol 
Republike Slovenije skrbi za uradne in delovne obiske predsednika Državnega sveta 
Republike Slovenije v tujini ter za predsednike državnih svetov oz. drugih visokih gostov, 
ki jih povabi predsednik Državnega sveta RS na delovni ali uradni obisk v Republiko 
Slovenijo. Svečani obed, pogovori in druge sestavine uradnega ali delovnega obiska se 
vedno obravnavajo v dogovoru z uradom gostitelja in v skladu s protokolarno prakso. 



Državni svet RS želi posebej opozoriti, da je predsednik drugega doma lahko uvrščen 
celo na 2. mesto preseančne liste v svoji matični državi. Vlada pojasni, da je izhodišče 
obravnave gosta iz tujine v Republiki Sloveniji preseančna lista, ki jo uporabljamo v 
Republiki Sloveniji in s katero se določi tudi gostitelj v Republiki Sloveniji. 

Dikcijo »predsednika drugega doma« (23., 24. in 25. člen Sklepa) bi bilo neprimerno 
dodati, ker se Sklep o določitvi protokolarnih pravil pri teh členih nanaša na pandana 
predsednika Državnega zbora RS. 

Vlada v nadaljevanju odgovarja, da Sklep o določitvi protokolarnih pravil ne določa in ne 
ureja ustavnega položaja državnih organov, temveč le sledi ustavni ureditvi na področju, 
ki se nanaša na naloge Protokola Republike Slovenije, ter seznanja predstavnike drugih 
držav s protokolarno prakso in pravili v naši državi. Ustavna ureditev v Republiki Sloveniji 
ne določa, da bi bil Državni svet RS drugi dom parlamenta, temveč ga ureja kot organ, ki 
deluje v okviru zakonodajne funkcije (M. Mozetič: Komentar 96. člena, v: L. Šturm et al. 
Komentar Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: FPDEŠ, 2002). V odločbi Ustavnega 
sodišča RS, ki jo v svojem sklepu navaja Državni svet RS (U-I-295/07 z dne 22.10.2008) 
in v kateri je Ustavno sodišče RS presojalo ustavnost ureditve referendumske kampanje, 
je mogoče najti le ugotovitev, da bi glede na ustavnopravno teorijo v ureditvi Republike 
Slovenije lahko govorili o »nepopolni dvodomnosti«. Vendar tudi iz te odločbe ne izhaja, 
da ima Državni svet RS ustavni položaj, ki bi ga v celoti izenačeval z drugim domom v 
državah, v katerih dvodomnost ustavne ureditve v resnici poznajo. Ker v ustavni ureditvi 
Republike Slovenije ni mogoče najti prave dvodomnosti, vlada meni, da ni primerno, da 
bi se tako poimenovanje uporabljalo v predpisih Republike Slovenije. 

Glede predlogov III. dela sklepa Državnega sveta RS se                               
vlada strinja, da se v tretjem odstavku 43. člena Sklepa o določitvi protokolarnih pravil 
(Uradni list RS, št. 56/07) pred besedilo »ali predsednik Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije« uvrsti besedilo »ali predsednik Državnega sveta Republike Slovenije«. 
Razpravljanje o govornikih na državnih proslavah oziroma prireditvah državnega pomena 
je v pristojnosti Koordinacijskega odbora za državne proslave, ki zdaj deluje v okrnjeni 
sestavi in bo na novo konstituiran do konca januarja 2009. Člani tega odbora so 
predstavniki vseh vej oblasti, med drugim tudi Državnega sveta RS. Na sejah 
Koordinacijskega odbora za državne proslave v novi sestavi bo mogoče razpravljati o 
govorniku na posameznih državnih proslavah oziroma prireditvah državnega pomena. 
Vladi se zdi smiselno v drugem odstavku 25. člena Sklepa o določitvi protokolarnih pravil 
(Uradni list RS, št. 56/07) dodati novo točko, in sicer 
»d) ob obisku predsednika državnega sveta ali senata:

• člani uradnega spremstva gosta, 
• člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, 
• člani delegacije Državnega sveta Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih 

razgovorih, 
• druge osebe, ki jih določi gostitelj;«.  

Aktualna točka d se preimenuje v zaporedno točko e.

Glede IV. dela sklepa Državnega sveta RS vlada ugotavlja, da so prakse v zvezi z 
državnimi pogrebi v drugih državah zelo različne. Zato se vladi zdi primerno, da ostane 
tako, kakor je zapisano v Sklepu o določitvi protokolarnih pravil.

V nadaljevanju obrazložitve IV. dela sklepa je navedeno, da Sklep o določitvi 
protokolarnih pravil ne deluje samo navznoter, ampak tudi navzven, saj posega v 



delovanje drugih ustavnih organov na področju obravnav protokolarnih zadev, zato bi 
morala biti materija urejena z zakonom in ne s sklepom. Ureditev protokolarnih pravil s 
predpisom, izdanim na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije, je 
namenjena organizaciji in določitvi nalog Protokola Republike Slovenije kot vladne službe. 
Sklep o določitvi protokolarnih pravil sam ne ureja pravic in obveznosti tretjih oseb niti 
razmerij med državnimi organi, temveč sledi zgolj ustavni ureditvi, zato po vsebini ne gre 
za nekaj, kar bi moral urejati zakon. Delovanje Protokola Republike Slovenije sicer 
vključuje storitve za druge državne organe, vendar ničesar, kar bi se lahko štelo za 
vsebinsko urejanje medsebojnih razmerij med vlado in drugimi vejami oblasti. Velja 
poudariti, da ustavnih razmerij in položajev različnih državnih organov s Sklepom o 
določitvi protokolarnih pravil niti ni dovoljeno niti ni mogoče urejati ali spreminjati, saj je 
morebitne različne ustavne in zakonske interpretacije, ki se nanašajo na njihov položaj, 
treba reševati drugače.

Vlada zaključi, da je predlog sprejetja sprememb in dopolnitev Sklepa o določitvi 
protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 56/07) že vključen v delovni program vlade za 
leto 2009, ki ga bo vlada v celoti obravnavala na eni izmed svojih sej.

ADMINISTRATIVNE ZADEVE

Razveljavitev sklepa vlade o razveljavitvi odločbe za vpis Nove univerze v razvid

Vlada RS je na seji minuli teden obravnavala gradivo, ki se je nanašalo na razveljavitev 
odločbe  Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, z dne 13.11.2008, s katero 
je le-to vpisalo Novo univerzo, Nova Gorica, v razvid visokošolskih zavodov.  To je vlada 
storila, ker ni bilo mogoče predvideti, kdaj bo sodišče, kamor je tožbo v zvezi z vpisom v 
razivd vložilo državno pravobranilstvo, o zadevi odločilo. Javni interes pa je bilo potrebno 
takoj zaščititi.

Na današnji seji pa je vlada razveljavila prejšnji teden sprejeti sklep, saj ta ni več 
potreben. Isti dan, ko je bila seja vlade, torej 15. januarja, je namreč ministrstvo prejelo 
sodbo, s katero je sodišče tožbi Državnega pravobranilstva ugodilo in odločbo MVZT o 
vpisu Nove univerze v razvid visokošolskih zavodov odpravilo ter zadevo vrnilo v ponovni 
postopek. 

Sodba, zoper katero ni pravnega sredstva, je odločbo ministrstva odpravila, kar pomeni, 
da so na dan vročitve prenehale veljati vse pravne posledice, ki so z odločbo ministrstva 
nastale. Ker so iz sodbe že nastali materialno pravni učinki, iz odločitve vlade pa še ne, 
saj odločba o razveljavitvi po nadzorstveni pravici še ni bila izdana, je sklep vlade o 
razveljavitvi na današnji seji le-ta razveljavila.

Imenovanje v.d. generalnega direktorja Direktorata za šport

Vlada RS je na današnji seji Simona Starčka razrešila s položaja generalnega direktorja 
Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport. Minister za šolstvo in šport je v 
skladu s peto točko drugega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih predlagal, 
da vlada sprejme sklep in izda odločbo o razrešitvi Simona Starčka s položaja 
generalnega direktorja Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport.



Hkrati je vlada Marka Rajšterja, rojenega 28.04.1964, imenovala za vršilca dolžnosti 
generalnega direktorja Direktorata za šport na Ministrstvu za šolstvo in šport, in sicer do 
imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ 
za šest mesecev.
 

Marko Rajšter je diplomiral leta 1987 na Pedagoški akademiji v Mariboru, nato pa je 
študij nadaljeval in leta 1992 diplomiral na Fakulteti za šport v Ljubljani.  Od leta 1997 je 
zaposlen na  Ministrstvu za šolstvo in šport.  

Predčasna razrešitev treh članov Nadzornega sveta Filmskega sklada
in imenovanje novih

Vlada RS je zaradi čimprejšnje zagotovitve ustreznega nadzora nad izvajanjem odobrenih 
programov Filmskega sklada sprejela odločbo o predčasni razrešitvi iz Nadzornega sveta 
zavoda za Igorja Prodnika, Staneta Malčiča in Jožeta Pogačnika. Člani namreč niso 
izpolnjevali nalog v skladu z veljavno zakonodajo, niso ravnali s skrbnostjo dobrega 
gospodarstvenika in pri realizaciji letnega programa in transparentni porabi proračunskih 
sredstev niso izvajali ustreznega nadzora nad poslovanjem Filmskega sklada. Vlada jih je 
zato na podlagi petega odstavka 9. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada RS ter 2. 
alineje prvega odstavka 19. člena Zakona o javnih skladih predčasno razrešila. 

Vlada je na njihova mesta na predlog Ministrstva za kulturo imenovala režiserja Dušana 
Jovanovića, pravnika Ministrstva za kulturo Nikolo Todoroviča in finančnico Marjetico 
Mahne.

Dušan Jovanović, rojen 1.10.1939, diplomiral na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 
1964, francoski in angleški jezik, absolviral na AGRFT leta 1968. Umetniški vodja 
Slovenskega Mladinskega Gledališča 1976-1987, predavatelj na Akademiji za gledališko 
igro in režijo, predaval na fakultetah za dramsko umetnost v Beogradu, Sarajevu in New 
Yorku, soustanovitelj in vodja gledališča Pupilija Ferkeverk (1968-1969), soustanovitelj 
in vodja gledališča GLEJ (1970-1973), iniciator in sourednik mednarodne gledališke 
revije EUROMASKE (1997), predsednik Upravnega odbora Prešernovega sklada (2005-
2006).

Nikola Todorovič, rojen 28.10.1950, pravno fakulteto v Ljubljani končal leta 1985, 
pravniški državni (takrat pravosodni) izpit opravil leta 1987 na Vrhovnem sodišču RS v 
Ljubljani. Od 1970-1987 leta delal v gradbeništvu na različnih delovnih mestih. Od 1987 
do 1993 leta samostojni svetovalec za pravne zadeve v Občinskem sekretariatu za občo 
upravo in gospodarstvo takratne občine Ljubljana Moste-Polje. Od 1993-1995 na 
Ministrstvu za gospodarstvo opravljal naloge svetovalca ministra in kasneje 
podsekretarja, kjer je vodil upravne postopke in odločal na drugi stopnji najzahtevnejših 
upravnih področjih iz področja denacionalizacije. Od 1995-1996 leta  vodja pravne službe 
Računskega sodišča RS, od 1996 zaposlen v Pravni službi Ministrstva za finance, kot 
svetovalec vlade. Ob upravnih postopkih se je ukvarjal zlasti s pogodbenimi razmerji in 
odškodninami iz vseh naslovov, ki jih država plačuje. Bil je strokovnjak za cenitve 
stvarnega premoženja in hkrati pravni strokovnjak zadolžen za pregled pogodb o pravno 
poslovnem prometu s stvarnim premoženjem države. Od leta 2005 je zaposlen na 
Ministrstvu za kulturo kot pravni svetovalec na področju denacionalizacije.  



Marjetica Mahne, rojena v Postojni, diplomirana sociologinja (FDV) z opravljenim 
magisterijem iz socialne politike. Zaposlena kot sekretarka za področje negospodarskih 
ministrstev v Direktoratu za proračun Ministrstva za finance. Pretežni del delovnih 
izkušenj je pridobila v javnem sektorju, na področju javnih financ in ekonomike 
družbenih dejavnosti. V okviru študija je pridobila znanja s področja funkcioniranja 
države blaginje: javnih financ, regulacije javnih služb in blaginjske politike. Predhodno 
zaposlena: Pivka Perutninski kombinat (kadrovske analize), strokovna služba interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti v Postojni, Republiški zavod za zaposlovanje (analiza trga 
dela in aktivna politika zaposlovanja), izvršni svet Občine Postojna (sekretarka za 
družbene dejavnosti za občo upravo), Ministrstvo za šolstvo in šport (financiranje in 
ekonomika vrtcev), od leta 1998 Ministrstvo za finance. Govori italijansko, angleško in 
francosko. Strokovno se je izpopolnjevala na švedskem ministrstvu za finance v 
Stockholmu in Svetovni banki v Washingtonu. V okviru inštituta za družbene vede 
sodelovala v raziskovalnem projektu »privatizacija na področju družbenih dejavnosti«. 
Kot predstavnica Vlade RS je s sodelovanjem v organih upravljanja javnih skladov 
pridobila izkušnje iz upravljanja javnih institucij. Bila je članica vladnih pogajalskih skupin 
za plače, imenovana je v gradbeni odbor za izgradnjo NUK2, sodeluje v več medresorskih 
skupinah in vodi delovno skupino za urejanje financiranja nevladnega sektorja pri MJU. V 
minulem mandatu članica svetov Slovenske filharmonije in SNG Maribor, trenutno članica 
NS Sklada za kulturne dejavnosti. V nadzornem svetu FS je že sodelovala, sprva kot 
članica nato kot podpredsednica.   

Razrešitev in imenovanje predsednika slovenskega dela komisije za spremljanje 
Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v 

Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski

Na podlagi Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v 
Republiki Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Republiki Madžarski, podpisanega 
dne 6.11.1992, je potrebno imenovati predsednika slovenskega dela komisije za 
spremljanje Sporazuma. 

Predlog razrešitve in imenovanja je posledica kadrovskih sprememb (sestava nove Vlade 
RS), do katerih je prišlo v času od zadnjega zasedanja slovensko-madžarske mešane 
komisije. Na podlagi petega odstavka 21. člena in prvega odstavka 24. člena Zakona o 
Vladi Republike Slovenije, petega člena Sklepa o organizaciji in delovnem področju Urada 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in na predlog predsednika 
Vlade Republike Slovenije, je Vlada Republike Slovenije na 1. redni seji, dne 22.11.2008 
izdala odločbo št. 10012-74/2008/16 s katero je bil dr. Boris Jesih, roj. 07.04.1956, z 
dnem 22.11.2008 imenovan za državnega sekretarja v Uradu Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu. Dr. Boris Jesih je tako nadomestil dosedanjega 
predsednika slovenskega dela komisije Zorkota Pelikana.



Vlada imenovala predsednika in njegovega namestnika Nadzornega odbora za 
spremljanje Sklada za zunanje meje, Evropskega sklada za vključevanje 

državljanov tretjih držav, Evropskega sklada za begunce in Evropskega sklada 
za vračanje

Vlada RS je na današnji seji imenovala člane Nadzornega odbora za spremljanje Sklada 
za zunanje meje, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav, 
Evropskega sklada za begunce in Evropskega sklada za vračanje. 

Tako je dozdajšnji predsednik odbora mag. Zvonko Zinrajh razrešen s položaja 
predsednika Nadzornega odbora za spremljanje skladov, na njegovo mesto je imenovan 
Damjan Lah, mag, v. d. generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve. 
Razrešen je tudi dozdajšnji namestnik predsedujočega Nadzornemu odboru mag. Andrej 
Šircelj, na njegovo mesto je imenovan Peter Škofič, sekretar v Ministrstvu za finance.

Novi predsednik Damjan Lah, mag., in njegov namestnik Peter Škofič imata veliko 
izkušenj z vodenjem na različnih področjih, sodelovala pa sta tudi v različnih delovnih 
skupinah doma in v tujini.

Urad Vlade RS za komuniciranje
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