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166. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 2. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 166 .redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o 
informacijski varnosti, Uredbo o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško (RH) 
v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča, Končno poročilo Medresorske delovne skupine za 
pripravo kartografskih podlag v skladu s končno razsodbo arbitražnega sodišča, Mnenje zvezi 
z zahtevo Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 
ter se seznanila z Informacijo o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015-2025 (ReNSP 15-25) za leto 2017 in Poročilom o izvajanju 
evropske kohezijske politike 2014–2020. 

 
Predlog zakona o informacijski varnosti 
 
Zakon o informacijski varnosti (ZIV) sistemsko ureja področje informacijske varnosti v Sloveniji, s tem 
pa se hkrati v slovenski pravni red prenaša evropska Direktiva o ukrepih za visoko skupno raven 
varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (Direktiva 2016/1148/ES).  
 
ZIV ureja ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Sloveniji, ki 
so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah, zagotavljajo 
bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti in ureja zagotavljanje 
kibernetske obrambe v Sloveniji.  
 
Poleg tega zakon določa minimalne varnostne zahteve in zahteve za priglasitev incidentov za 
zavezance tega zakona, ureja pristojnosti, naloge, organizacijo in delovanje pristojnega nacionalnega 
organa, enotne kontaktne točke, nacionalne skupine za obravnavo incidentov s področja varnosti 
elektronskih omrežij in informacij (nacionalni CSIRT) in skupine za obravnavo incidentov s področja 
varnosti elektronskih omrežij in informacij v organih državne uprave (CSIRT organov državne uprave) 
na področju zagotavljanja informacijske varnosti in kibernetske obrambe. 
 
Zavezanci po zakonu so izvajalci bistvenih storitev s področij energija, digitalna infrastruktura, oskrba 
s pitno vodo in njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo in infrastruktura finančnega trga, 
preskrba s hrano in varstvo okolja, ki jih na podlagi meril in podzakonskih aktov določi vlada. 
Zavezanci so tudi ponudniki digitalnih storitev (spletne tržnice, spletnega iskalnika in računalništva v 
oblaku, izključeni pa so tisti, ki glede na število zaposlenih in letni promet ne presegajo EU kriterijev za 
majhna podjetja). Zavezanci pa so tudi organi državne uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in 
deli omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za 
zagotavljanje nacionalne varnosti. Iz področja uporabe ZIV so izključeni operaterji, za katere že veljajo 
posebne obveznosti glede varnosti in celovitosti omrežij iz ZEKom-1 ter ponudniki storitev zaupanja iz 
Uredbe eIDAS.  

 
Informacija o izvajanju aktivnosti predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem 
programu 2015-2025 za leto 2017  
 
ReNSP 15-25 vsebuje Akcijski načrt aktivnosti, ki se izvajajo po predvideni časovnici. Za posamezne 
ciljne skupine prebivalstva je treba zagotoviti dostop do stanovanj različnega tipa, in sicer s pomočjo 
spodbujanja različnih finančnih ukrepov, zakonodajnih sprememb in izvedbe pilotnih projektov ter z 
usklajenim izvajanjem javnih politik, kot so socialna, finančna, prostorska, šolska in zdravstvena. 
 
S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer 
na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. V novih okvirih bo zagotovljena enakopravna obravnava 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

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

                                                                                         

prebivalcev pri reševanju stanovanjskega problema. Hkrati bodo ukrepi usmerjeni v urejenost in 
transparentnost podatkov ter vključevanje zunanjih investitorjev v zagotavljanje stanovanjske oskrbe, 
kar bo posledično prispevalo k razbremenitvi javnih financ. 
 
Shema za mlade 
Za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih, je bila 10. 3. 2016 
ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov po ReNSP 15-25. Trenutno se 
izvajata dva pilotna projekta -  zagotovitve ponudbe cenovno ugodnih stanovanj za mlade, ki prvič 
rešujejo stanovanjsko vprašanje ter - zagotavljanje stanovanj za stanovanjske skupnosti za mlade. 
 
Shema za starejše 
Ministrica Irena Majcen je v letu 2017 ustanovila Delovno skupino za starejše, ki jo vodi državna 
sekretarka Lidija Stebernak. Skupina bo izvedla pilotni projekt medgeneracijske skupnosti za starejše 
in projekt informiranja o možnostih bivanja za starejše v lokalnih skupnostih – projekt Sobivamo. Gre 
za projekt informiranja starejših o možnostih bivanja, ki so na voljo v Sloveniji in predstavitve primerov 
dobrih praks od drugod. Možnosti sobivanja starejših so se na primerih dobrih praks pokazale kot 
smiselne z več vidikov: socialnega, zdravstvenega, finančnega, prostorskega. Zato bo prioritetna 
naloga delovne skupine pripraviti najprimernejše oblike skupnosti za naše okolje, upoštevajoč 
demografske in druge spremembe. 
 
Deložirane družine in posamezniki 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je v letu 2015 v okviru 
paketa ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim pripravilo tudi Pilotni projekt podpore in pomoči 
družinam, ki so bile prisilno izseljene na območju Slovenije. Partnerji projekta so pred začetkom 
pilotnega projekta podpisali dogovor, v katerem so opredelili kriterije za vstop v projekt. Stanovanjski 
sklad RS je za izvedbo projekta omogočil nabor enajstih stanovanj, na lokacijah: Celje, Mirna na 
Dolenjskem, Postojna, Vipava, Podgrad, Ilirska Bistrica in Ljubljana. 
 
Stanovanjske zadruge 
Ustanovljena je bila projektna skupina pod vodstvom MOP, ki v sodelovanju s predstavnikom Kabineta 
predsednika vlade in drugimi deležniki pripravlja pilotni projekt. Delovna skupina je tej fazi preučila 
problematiko stanovanjskega zadružništva doma in na tujem ter pripravila predlog izhodišč za izvedbo 
pilotnega projekta stanovanjske zadruge ter predlog izhodišč zakonske ureditve stanovanjskega 
zadružništva. 
 
Sprememba stanovanjske zakonodaje 
Projektna naloga »Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje« ponuja nekaj novih 
predlogov rešitev, tako na področju pravnih razmerij med etažnimi lastniki kot tudi na področju pravnih 
razmerij med etažnimi lastniki in upravnikom. Rešitve bodo naslavljale nekatere probleme v zvezi z 
rezervnim skladom, pogodbo o medsebojnih razmerjih, načinom odločanja skupnosti etažnih lastnikov, 
pravnim položajem skupnosti etažnih lastnikov, vlogo nadzornega odbora oz. zastopnika etažnih 
lastnikov. Ravno tako je predlaganih nekaj rešitev, ki bi povečale transparentnost in jasnost poslovanja 
upravnikov, jasneje opredelile postopek imenovanja in odpoklica upravnikov. 
 
Javna služba za najemniško upravljanje 
Pripravlja se projekt, s katerim bo Stanovanjski sklad RS (SSRS) oddajal v javni najem stanovanja v 
lasti sklada in stanovanj, ki jih bodo pogodbeno SSRS oddali za potrebe oddaje v javni najem drugi 
deležniki iz zasebnega in javnega sektorja. Namen vzpostavitve javne službe za najemniško 
posredovanje oziroma upravljanje je povečanje najemnega stanovanjskega fonda po ugodnejši 
najemni ceni od tržne in posledično povečanje dostopnosti do najemnih stanovanj, zlasti za mlade in 
mlade družine. 
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Pregled aktivnosti in projektov SSRS 
SSRS ima kot vodilni izvajalec ReNSP15-25 v načrtu številne naloge od pilotnih projektov za mlade, 
starejše in druge ranljive skupine prebivalstva pa do zagotavljanja novih najemnih stanovanj na 
lokacijah, kjer je izkazana potreba lokalnih skupnosti skladno s Prioritetnimi razvojnimi območji za 
stanovanjsko oskrbo (PROSO). Med izvedenimi projekti in projekti v teku ter pripravi so na primer: 
Zaključek izgradnje stanovanj v soseski Zeleni gaj na Brdu; Oddaja stanovanj v lasti SSRS v najem; 
Novi projekti izgradnje najemnih stanovanj na območjih PROSO; Program sofinanciranja zagotavljanja 
javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020; Nakup stanovanj za najem preko javnega poziva; 
Projekti za starejše, mlade ter ranljive skupine ter Spekter d. o. o. – prenos poslovnega deleža na 
SSRS. 
 
Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020 
 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca decembra 
2017. V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020, je 
Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev.  
 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca decembra 2017 
odobrenih 282 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,71 milijarde evrov, kar je 
56 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Do danes pa je bilo izdanih še za 70 milijonov 
dodatnih odločitev o podpori.  
 
Skupno je bilo do konca 2017 podpisanih za 1,63 milijarde evrov oziroma 53 odstotkov pogodb, iz 
državnega proračuna in z naslova finančnih instrumentov pa je bilo izplačanih nekaj več kot 392 
milijonov evrov, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev oziroma 23 odstotkov vseh odobrenih 
sredstev. Država je do konca lanskega leta Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) posredovala za 175 
milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 6 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa 
se je iz evropskega steklo 157 milijonov evrov.  
 
Kot izhaja iz poročila, je EK v začetku decembra 2017 izdala izvedbeni sklep, s katerim je potrdila 
predlagano spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 
(v nadaljevanju OP). Spremembo je Slovenija med drugim predlagala zaradi izvedbe tehnične 
prilagoditve, v okviru katere je Slovenija prejela dodatna evropska sredstva v višini dobrih 56 milijonov 
evrov.  
 
Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi 
druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, 
ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz 
vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in 
ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike.  
 
Uredba o poteku meje naselij ob državni meji z Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo 
arbitražnega sodišča  
Zaradi določitve državne meje z RH v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča se potek meje 
posameznih naselij (obenem tudi potek meje posameznih občin), ki ležijo ob državni meji z RH, 
spremenijo.  
 

http://www.svrk.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
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Zakon o evidentiranju državne meje z RH (ZEDMRH) določa, da potek meje naselij na območjih, kjer 
zemljiške parcele preidejo v državno ozemlje Republike Slovenije (RS) ali preidejo iz državnega 
ozemlja RS, določi Vlada RS. 
 
Območja, kjer del naselij preide iz državnega ozemlja RS - Občina Piran: naselji Parecag in Sečovlje; 
Mestna občina Koper: naselji Močunigi in Topolovec; Občina Ilirska Bistrica: naselje Sušak; Občina 
Loški Potok: naselje Novi Kot; Občina Metlika: naselje Kamenica; Občina Brežice: naselja Gregovce, 
Jesenice, Loče in Obrežje; Občina Lendava: naselje Pince-Marof. 
Območja, ki preidejo v državno ozemlje RS in se priključijo območju naselij - Mestna občina Koper: 
naselje Močunigi; Občina Brežice: naselje Loče; Občina Lendava: naselji Brezovec – del in Pince-
Marof. 
 
Končno poročilo Medresorske delovne skupine za pripravo kartografskih podlag v skladu s 
končno razsodbo arbitražnega sodišča  
Delovna skupina je v okviru svojih pristojnosti in nalog, določenih s sklepom o ustanovitvi in 
imenovanju delovne skupine, pripravila kartografske podlage v skladu s končno razsodbo arbitražnega 
sodišča o meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (RH) z dne 29. junija 2017 tako, da je 
izdelala kartografski prikaz poteka državne meje med državama. 
 
Podatki kartografskega prikaza so bili v skladu z Zakonom o evidentiranju državne meje (ZEDMHR) 
uporabljeni za evidentiranje državne meje z RH v evidenci državne meje dne 30. 12. 2017. Dokončne 
koordinate mejnih točk bodo v evidenci državne meje določene in evidentirane po izvedeni demarkaciji 
in geodetski izmeri v naravi. 
 
Mnenje Vlade RS v zvezi z zahtevo Državnega sveta RS za oceno ustavnosti 121. člena Zakona 
o lekarniški dejavnosti 
Državni svet Republike Slovenije (Državni svet), je vložil zahtevo za oceno ustavnosti 121. člena 
Zakona o lekarniški dejavnosti. Državni svet navaja, da so določbe 121. člena Zakona o lekarniški 
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZLD-1)  v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, in sicer z 2. 
členom, ki določa načelo pravne države, s 14. členom, ki določa enakost pred zakonom, posega v 
koncept lokalne samouprave, opredeljen v 9. členu, ter na arbitraren način posega v položaj in pravice 
samoupravne lokalne skupnosti, določene v 140. členu. Državni svet izpodbija predvsem določbo 
drugega odstavka 121. člena ZLD-1, kjer zakon v prehodnih določbah ureja prehod iz koncesijskih 
odločb in pogodb, podeljenih oziroma sklenjenih za nedoločen čas, v takšne za določen čas, in sicer 
za obdobje od najmanj 15 do največ 30 let. Državni svet izpodbija tudi določbo sedmega odstavka 
121. člena ZLD-1, s katerim je zakonodajalec omogočil, da se lahko izvajalec lekarniške dejavnosti, ki 
na dan uveljavitve tega zakona opravlja lekarniško dejavnost na podlagi koncesije in je registriran kot 
zasebni zdravstveni delavec, statusno preoblikuje v gospodarsko družbo na davčno nevtralen način. V 
skladu z navedenim Državni svet Ustavnemu sodišču predlaga odpravo zatrjevane neustavnosti ZLD-
1. Ustavnemu sodišču predlaga, da razveljavi izpodbijane določbe ZLD-1. 
II. 
V zvezi z obravnavano zahtevo Vlada Republike Slovenije podaja naslednje mnenje: 
 
Vlada Republike Slovenije (vlada) uvodoma ugotavlja, da je pred časom že odgovarjala na pobudo za 
oceno ustavnosti Zakona o lekarniški dejavnosti (U-I-40/17), ki jo je vložila Mestna občina Ljubljana in 
se je nanašala na isti člen, izpodbijan iz enakih razlogov, kot zahteva Državni svet, zato se tudi 
mnenje vlade ne more bistveno razlikovati od že podanega v zadevi U-I-40/17. Lekarniška dejavnost 
je del zdravstvene dejavnosti in se opravlja kot javna služba. Glavni cilj take ureditve je zagotavljanje 
trajne in nemotene preskrbe prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili in 
farmacevtska obravnava pacientov. Gre za posebno vrsto dejavnosti, katere osnovni namen ni 
pridobivanje dobička, pač pa zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi 
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izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in 
učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Ob pripravi ZLD-1 je 
zakonodajalec proučil ureditev v drugih državah znotraj Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) in 
ugotovil, da večina držav članic EU, ki so deregulirale lekarniško dejavnost in jo s tem prepustile 
zakonitostim prostega trga, ocenjuje, da je bila navedena odločitev neprimerna glede na naravo 
dejavnosti, zato so pristopile k ponovni regulaciji dejavnosti. Zakonodajalec je na prvo mesto postavil 
kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje preskrbe pacienta z zdravili in s tem javni interes in ne 
pridobitno dejavnost in ustvarjanje dobička. 
 
Pred uveljavitvijo ZLD-1 se je  glede koncesij uporabljal Zakon o zavodih (ZZ). Ta za izvajanje javnih 
služb določa statusno obliko javnega zavoda, za preostale pravne subjekte pa določa, da se koncesija 
za opravljanje javne službe lahko da zavodu, ki ni ustanovljen kot javni zavod, če izpolnjuje za 
opravljanje javne službe predpisane pogoje. Koncesija se lahko podeli tudi podjetju, društvu, drugi 
organizaciji ali posamezniku, ki izpolnjuje za opravljanje javne službe predpisane pogoje. Z 
uveljavitvijo Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), ki je začel veljati 7. 
marca 2007, je začela veljati v Republiki Sloveniji ureditev, na podlagi katere se koncesije lahko 
podeljujejo le za določen čas, in ne več za nedoločen čas, kar je do uveljavitve tega zakona kot 
možnost določal tudi ZZ v 27. členu. Z uveljavitvijo Zakona o javno-zasebnem partnerstvu pa je bila ta 
možnost v 27. členu ZZ zakona črtana in tako od takrat tudi Zakon o zavodih določa, da se koncesije 
lahko podeljujejo le za določen čas. Tudi v  skladu z določbami ZLD-1 se koncesija za opravljanje 
lekarniške dejavnosti lahko podeli le za določen čas, in sicer za obdobje od najmanj 15 do največ 30 
let. Zaradi navedenega je bilo treba ločiti koncesije na tiste, ki so bile podeljene pred,  in tiste 
podeljene po uveljavitvi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.  
 
ZLD-1 v prehodnih določbah (drugi odstavek 121. člena ZLD-1 ) ureja prehod iz koncesijskih odločb in 
pogodb, podeljenih oziroma sklenjenih za nedoločen čas po uveljavitvi Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu, v takšne za določen čas, in sicer za obdobje od najmanj 15 do največ 30 let. 
Zakonodajalec ravno iz razloga morebitne nesorazmernosti posega v že pridobljene pravice in 
posledične neustavnosti ni posegel v koncesijska razmerja sklenjena za nedoločen čas v obdobju 
pred uveljavitvijo Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 
 
Sedmi odstavek 121. člena ZLD-1 je omogočil, da se izvajalec lekarniške dejavnosti, ki na dan 
uveljavitve tega zakona opravlja lekarniško dejavnost na podlagi koncesije in je registriran kot zasebni 
zdravstveni delavec, lahko statusno preoblikuje v gospodarsko družbo na davčno nevtralen način na 
podlagi smiselne uporabe določb zakona, ki ureja gospodarske družbe in se nanašajo na statusno 
preoblikovanje podjetnika. Ni res, da za takšnega izvajalca lekarniške dejavnosti ne veljajo splošna 
pravila, ki jih ZLD-1 postavlja kot pogoje za koncesionarje. Tako mora poslovodja oziroma poslovodni 
organ pravne osebe, ki ima koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti,  imeti  več kot 50 % delež v 
osnovnem kapitalu te osebe, v skladu s prvim odstavkom 39. člena ZLD-1. Prav tako mora izpolnjevati 
tudi pogoje, določene za vodjo lekarne, iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, ali imeti 
zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje lekarne iz drugega odstavka 13. člena tega zakona. 
ZLD-1 torej omogoča preoblikovanje obstoječih koncesionarjev, ki so bili pred uveljavitvijo tega zakona 
omejeni na statusno-pravno obliko zasebnega zdravstvenega delavca, v gospodarsko družbo, le pod 
pogoji, ki jih zakon določa tudi za nove koncesionarje. Da je temu res tako, kažejo tudi določbe ZLD-1, 
ki se nanašajo na odvzem koncesije (56. člen) in ki določajo, da koncedent z odločbo odvzame 
koncesijo zaradi kršitve koncesionarja: 
– če nosilec lekarniške dejavnosti, ki ima več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu pravne osebe s 
koncesijo, ne izpolnjuje več pogojev ali nima več zaposlene osebe, ki izpolnjuje pogoje iz drugega 
odstavka 13. člena tega zakona;  
– ne izpolnjuje več pogojev iz prve alineje prvega odstavka 45. člena tega zakona;  
– krši določbe koncesijske pogodbe;  
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– ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po tem zakonu.  
Koncesionarji so torej izenačeni glede izpolnjevanja pogojev ne glede na pravni status in ne glede na 
morebitno preoblikovanje v gospodarsko družbo. Glede na vse navedeno je torej treba ugotoviti, da je 
zakonodajalec koncesionarje obravnaval enakopravno, ne glede na trenutek pridobitve koncesije, je 
pa ob tem upošteval tudi, da je prej veljavna zakonodaja omogočala legitimno pridobitev koncesije 
pod drugačnimi pogoji.  
III. 
Vlada glede na navedeno meni, da zahteva za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 1) (U-I-190/17) ni utemeljena in da določbe Zakona o lekarniški 
dejavnosti niso v neskladju z Ustavo Republike Slovenije.  
 

*** 


