
 

Združenje občin Slovenije 
 

The Association of Municipalities of Slovenia 
 

E mail: info@zdruzenjeobcin.si 
 

www.zdruzenjeobcin.si 
 

 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

26. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 12. 3. 2015 - Vlada RS je na 26. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona 
o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, spremembe 
Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 2013-2017 ter 
ustanovila Svet za razvoj informatike v državni upravi. 
 
Predlog novele Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
 
Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) predstavlja 
podlago za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in javne 
uslužbenke, zaposlene v osebah javnega prava, za katere velja kolektivna pogodba za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji.  
 
Veljavni zakon (ZKDPZJU) se v svojih določbah sklicuje na določbe Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1). Glede na to, da je z uveljavitvijo novega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 1. 1. 2013 prenehal veljati ZPIZ-1, se s predlogom Zakona o 
spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
usklajujejo določbe ZKDPZJU z določbami ZPIZ-2. 
 
Določbe ZKDPZJU, ki se neposredno sklicujejo na ZPIZ-1, se spremenijo tako, da se zdaj sklicujejo na 
zakon, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, če pa se ZKDPZJU sklicuje na davčne olajšave na 
podlagi dodatnega pokojninskega zavarovanja, se sklicuje na zakon, ki ureja dohodnino, ali zakon, ki 
ureja davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
Dana je tudi možnost, da se zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence preoblikuje v 
podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla.  
Omenjena možnost je skladna z določbami ZPIZ-2, ki tudi za pokojninske sklade, ki pokrivajo 
gospodarski sektor, omogoča vzpostavitev krovnih pokojninskih skladov s podskladi, v okviru katerih se 
vodi različna naložbena politika po principu skladov življenjskega cikla. To pomeni, da bi bila tudi javnim 
uslužbencem dana možnost, da se glede na starost vključujejo v sklade z bolj tvegano naložbeno 
politiko ter nato postopoma prehajajo v sklade z manj tvegano naložbeno politiko in na koncu v sklad z 
minimalno zajamčeno donosnost. 
 
Predlog zakona o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne 
uslužbence (ZKDPZJU) je bil pripravljen na podlagi predloga Odbora zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada za javne uslužbence, ki predstavlja zainteresirano javnost. 
 
Predlagan je sprejem zakona po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve zakona ter prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb. 
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Spremembe Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka v Sloveniji za obdobje 
2013-2017 
 
S spremembami in dopolnitvami Akcijskega načrta za trajnostno upravljanje populacije volka (Canis 
lupus) v Sloveniji za obdobje 2013-2017 se spreminja in dopolnjuje akcijski načrt za obdobje 2013-2017, 
ki ga je vlada sprejela 6. 2. 2013. 
 
Glavni spremembi, ki sta zajeti v revidiranem akcijskem načrtu sta, da je dodano poglavje »Spremljanje 
varstvenega stanja (monitoring) volkov v Sloveniji (Dodatek 1. V okviru projekta Slowolf so bili namreč 
določeni prednostni parametri za spremljanje populacije ter izbrane in razvite učinkovite metode za 
redno spremljanje populacije na podlagi določenih parametrov. Na podlagi teh izsledkov se bo izvajal 
redni monitoring populacije volkov) ter, da so bili popravljeni in dopolnjeni nekateri roki za izvedbo, saj 
so bili določeni ukrepi akcijskega načrta izvedeni že v okviru projekta Slowolf. 
 
Vlada je 24. 9. 2009 sprejela Strategijo ohranjanja volka v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim, ki 
temelji na slovenskem, evropskem in mednarodnem pravnem redu. Strategija določa, da je v dveh letih 
po njenem sprejetju treba izdelati prvi predlog akcijskega načrta. Akcijski načrt na podlagi strokovnega 
predloga sprejme vlada, izdela pa se ga za petletno obdobje. Priprava akcijskega načrta je potekala v 
okviru LIFE+ projekta »Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka v Sloveniji (2010-
2013) – SloWolf«, ki sta ga sofinancirala Evropska komisija, MOP ter Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP). V projektu SloWolf je bila ob koncu projekta načrtovana revizija 
akcijskega načrta z namenom, da se v akcijski načrt vključijo znanja in izkušnje, pridobljene do konca 
projekta. Akcijski načrt je revidirala skupina strokovnjakov (projektna skupina SloWolf, člani Strokovne 
komisije za podporo pri načrtovanju upravljanja velikih zveri, predstavniki MOP, MKGP in Zavoda RS za 
varstvo narave). 
 
Svet za razvoj informatike v državni upravi 
 
Vlada RS je ustanovila Svet za razvoj informatike v državni upravi. Organi, ki sestavljajo koordinativno 
in operativno delovno skupino, morajo Ministrstvu za javno upravo najkasneje v enem tednu od 
sprejema sklepa sporočiti imena članov. 
 
Svet za razvoj informatike v državni upravi usmerja razvoj informacijsko komunikacijskih sistemov 
državne uprave in upravljanje njihovih finančnih virov. Sestavljajo ga: 

 strateški svet, 

 koordinativna delovna skupina in  

 operativna delovna skupina. 
 
V strateški svet so imenovani: 

 vodja: Boris Koprivnikar, podpredsednik Vlade RS, minister, Ministrstvo za javno upravo 

 namestnik vodje: prof. dr. Aleksandar Kešeljević, Kabinet predsednika Vlade RS, 

 član: mag. Jurij Bertok, generalni direktor, Ministrstvo za javno upravo,  
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 članica: Mateja Vraničar, državna sekretarka, Ministrstvo za finance.  
 
K sodelovanju so lahko po potrebi povabljeni tudi zunanji strokovnjaki, pri čemer le ti nimajo pravice 
odločanja. 
 
Strateški svet je odgovoren za vodenje, koordiniranje in nadzor nad razvojem informatike v državni 
upravi, razen za izjeme, kot jih določajo posebni zakoni (ki zaradi varnostnih razlogov sami v celoti 
urejajo svoje informacijske sisteme). 
 
V koordinativno delovno skupino so imenovani: 

 vodja: Renato Golob, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo 

 namestnica vodje: Polona Kobal, namestnica generalnega direktorja Direktorata za informatiko, 
Ministrstvo za javno upravo 

 državni sekretar ali generalni sekretar na Ministrstvu za finance, Ministrstvu za notranje zadeve, 
Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport,  Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu 
za kulturo, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za okolje in prostor, Generalnem sekretariatu Vlade 
RS, direktor Finančne uprave RS, Geodetske uprave RS, Urada Vlade RS za varovanje tajnih 
podatkov  in Statističnega urada RS ter Službe Vlade za zakonodajo, Službe Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Informacijski pooblaščenec RS. 

 
Koordinativna skupina pripravlja akcijske načrte in predloge za strateški svet, koordinira in zagotavlja 
pogoje za uresničevanje ukrepov in aktivnosti na področju IT na resornih ministrstvih in vladnih službah 
ternudi strokovno pomoč strateškemu svetu pri odločitvah. 
 
V operativno delovno skupino so imenovani: 

 vodja: mag. Jurij Bertok, generalni direktor Direktorata za informatiko, Ministrstvo za javno 
upravo, 

 namestnik vodje: Marko Ambrož, sekretar, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za javno 
upravo, 

 namestnica vodje: dr. Polonca Blaznik, sekretarka, Direktorat za informatiko, Ministrstvo za 
javno upravo, 

 namestnica vodje: Marija Janc, sekretarka, Direktorat za javno računovodstvo, Ministrstvo za 
finance, 

 vodje informatike oziroma pooblaščene osebe na Generalnemu sekretariatu Vlade RS, 
Ministrstvu za finance, Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu za obrambo, Ministrstvu za 
zunanje zadeve, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za pravosodje, 
Ministrstvu za zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za 
infrastrukturo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvu za javno upravo, 
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Ministrstvu za okolje in prostor, organov v sestavi ministrstev, vladnih služb in Policije ter 
Akademske in raziskovalne mreže Slovenije. 

 
Operativna delovna skupina izvaja aktivnosti in pripravlja izvedbene in druge dokumente na podlagi 
akcijskih načrtov, pripravlja poročila o delu, ki jih posreduje koordinativni delovni skupini v seznanitev in 
strateškemu svetu v pregled in potrditev, izvaja preglede dobrih praks in pripravlja ukrepe za izboljšave, 
nudi strokovno pomoč strateškemu svetu in koordinativni delovni skupini pri odločitvah ter sodeluje pri 
delu drugi operativnih delovnih skupin in podskupin na področju informatike. 
 
 


