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36. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 20. 6. 2019 - Vlada RS je na svoji 36. redni seji med drugim določila 
besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih 
možnostih žensk in moških ter sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in 
podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev in Uredbo o 
izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji. 
Vlada RS je na tokratni seji določila tudi kvote proračunske porabe za tretje 
trimesečje  in sprejela Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja za leti 2017 in 2018. Sprejet pa je bil tudi predlog sklepa 
Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega razvojnega 
sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in 
moških  
Predlog sprememb zakona je pripravljen z namenom izboljšanja oziroma doseganja 
enakih možnosti žensk in moških oziroma povečanja deleža podzastopanega spola pri 
sestavi delovnih teles vlade ter organov upravljanja in nadzora oseb javnega prava ter pri 
imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov samoupravne lokalne skupnosti in 
samoupravne narodne skupnosti v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.  
 
S tem se zasleduje cilj krepitve uravnotežene zastopanosti spolov na položajih odločanja, 
ki je cilj mednarodne, EU in nacionalne politike za krepitev vloge žensk in enakosti spolov 
na vseh področjih družbenega življenja. 
 
Nova je določba, ki k spoštovanju načela uravnotežene zastopanosti spolov zavezuje tudi 
samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti pri imenovanju ali 
predlaganju predstavnic in predstavnikov v organe upravljanja in nadzora oseb javnega 
prava ter določa izjeme od tega načela. 
 
Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev 
izvajalcev bistvenih storitev 
Predlagana uredba se izdaja na podlagi Zakona o informacijski varnosti (ZInfV). 
 
Naraščajoči trend obsega kibernetskih incidentov in velika odvisnost gospodarstva in vse 
družbe od neprekinjenega delovanja omrežij in informacijskih sistemov zahtevata celovito 
ureditev in okrepitev področja zagotavljanja informacijske varnosti, upoštevaje zaveze iz 
sprejetih strateških domačih in mednarodnih dokumentov, in sicer Resolucije o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije, Strategije kibernetske varnosti, strategije 
Evropske unije za kibernetsko varnost »Odprt, varen in zavarovan kibernetski prostor« in 
še posebej Direktive (EU) o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in 
informacijskih sistemov v Uniji.  
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ZInfV ureja področje informacijske varnosti in ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti 
omrežij in informacijskih sistemov v RS, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje 
države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih 
družbenih in gospodarskih dejavnosti v RS. ZInfV predvideva, da so med zavezanci po 
tem zakonu tudi izvajalci bistvenih storitev (IBS), in določa osnovna merila za določitev 
IBS. Vlada Republike Slovenije najprej z uredbo določi seznam bistvenih storitev in 
podrobnejšo metodologijo za določitev posameznega IBS.  
 
S predlagano uredbo vlada torej določa:  

• seznam bistvenih storitev in  

• podrobnejšo metodologijo za določitev IBS, vključno z vrednotenjem medpodročnih 
in področnih dejavnikov.  
 

Pri presoji, katere storitve štejemo za bistvene na posameznem področju, je bila za 
izhodišče vzeta Direktiva EU, ki določa, katere vrste subjekti izvajajo bistvene storitve, 
poleg tega pa je bila dodatna presoja bistvenosti storitev narejena tudi za področji, ki ju kot 
nacionalno posebnost določa ZInfV – to sta področji preskrbe s hrano in varstva okolja.  
 
Uredba ovrednoti tudi medpodročne in področne dejavnike (ki sicer že izhajajo iz ZInfV), ki 
vplivajo na ugotovitev, ali bi incident imel pomemben vpliv na zagotavljanje bistvene 
storitve, kar je eno od meril za določitev IBS. 
 
ZInfV vlado pooblašča, da določi seznam bistvenih storitev, kar se z vidika jasnosti določa 
tudi tako, da se izrecno pove, katere storitve na področju bančništva niso predmet urejanja 
te uredbe. Zaradi jasnosti oziroma zagotavljanja neodvisnosti Banke Slovenije je to 
področje urejeno s posebnim členom.  
 
Uredba bistvene storitve razdeli na področja oziroma podpodročja.  

• področje glede na ZInfV (energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in 
njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, 
preskrba s hrano in varstvo okolja),  

• podpodročje (kjer je to potrebno glede na EU direktivo; to sta področji energije – 
elektrika, nafta, plin – in prometa – zračni, železniški, vodni, cestni),  

• šifra podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) in naziv (iz Uredbe o 
standardni klasifikaciji dejavnosti,  

• po potrebi omejitve, na katere dejavnosti znotraj podrazreda oziroma naziva iz SKD 
se bistvena storitev nanaša, ter 

• pomen subjekta, ki izvaja bistvene storitve, za določitev katerega je postavljen prag 
(npr. inštalirana moč, letni promet, kapaciteta, število prepeljanih potnikov, število 
obravnavanih oseb, itd…). 

 
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v 
Evropski uniji   
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Predlagana uredba se sprejema za izvajanje neposredno uporabljive in zavezujoče 
Uredbe (EU) 2018/1807 Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok 
neosebnih podatkov v Evropski uniji, ki za podatke, ki niso osebni, določa pravila v zvezi z 
zahtevami glede lokalizacije podatkov, vključuje določbe za zagotavljanje razpoložljivosti 
podatkov za pristojne organe in spodbuja pripravo samo regulativnih kodeksov ravnanja.  
 
Za izvajanje Uredbe (EU) 2018/1807 se predlaga sprejem obravnavanega predloga 
uredbe za določitev: 

• pristojnih organov za izvajanje določb v zvezi z zahtevami glede lokalizacije 
podatkov (za notifikacijo in utemeljitev Komisiji oz. razveljavitev obstoječih zahtev 
glede lokalizacije),  

• pristojnosti za opravljanje nalog enotne kontaktne točke po Uredbi (EU) 2018/1807 
– pri MJU 

• enotne spletne informacijske točke za objavo informacij o zahtevah glede 
lokalizacije podatkov (MJU) ter s tem povezano obveznost resorjev za zagotavljanje 
informacij. 

 
Kvote proračunske porabe za tretje trimesečje 
Vlada je določila kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do septembra 2019 
po skupinah neposrednih proračunskih uporabnikov. Predlagana kvota za tretje trimesečje 
2019 znaša 2,5 milijarde evrov, kar je 24,8 % vseh pravic porabe, kot izhajajo iz 
Rebalansa proračuna RS za leto 2019. 
 
Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje 2019 je Ministrstvo za finance upoštevalo 
v Rebalansu proračuna RS za leto 2019 predvidene pravice porabe neposrednim 
proračunskim uporabnikom, evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov 
proračuna, likvidnostne možnosti proračuna, dinamiko porabe proračunskih sredstev v 
preteklih letih, značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna 
(sezonsko komponento trošenja pravic porabe). 
 
Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja za leti 2017 in 2018  
Državni organi in organi lokalnih skupnosti so v skladu z Zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja (ZDIJZ) zavezani poslati letne statistične podatke o postopkih na podlagi 
ZDIJZ Ministrstvu za javno upravo. Vlada vsaki dve leti sprejme skupno dvoletno poročilo 
o izvajanju ZDIJZ.  
 
V letih 2017 in 2018 je 413 zavezancev za poročanje oddalo letno poročilo. Iz podatkov v 
poročilu je razvidno, da se je skupno število rešenih zahtev v letu 2018 v primerjavi z letom 
2017 zmanjšalo.  
 
V preteklih letih se je to število iz leta v leto povečevalo. Ta trend se je končal v letu 2017, 
ko je bilo skupaj 9.497 zahtevkov, leta 2018 pa nekoliko manj, in sicer 7.212 zahtevkov po 
ZDIJZ. Od tega je bila večina zahtevkov za dostop do informacij (82 odstotkov leta 2017 in 
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98 odstotkov leta 2018), manjši odstotek je bilo zahtev za ponovno uporabo podatkov (17 
odstotkov zahtev leta 2017 in le slaba 2 odstotka zahtev leta 2018). Večina skupno 
rešenih zadev se nanaša na državne organe (81 odstotkov leta 2017 in 80 odstotkov leta 
2018), manjši odstotek pa na organe lokalnih skupnosti.  
 
Podatki kažejo, da je bilo v letu 2017 od vseh zahtev 75 odstotkov in v letu 2018 pa 66 
odstotkov v celoti ugodno rešenih za prosilce, kar pomeni, da so prosilci zahtevane 
informacije prejeli v celoti. V letu 2017 je bilo 12, v letu 2018 pa 17 odstotkov zahtev delno 
ugodenih. Razlog za delni dostop je bilo najpogosteje varstvo osebnih podatkov, kar 
pomeni, da so se prosilci v večini primerov vendarle seznanili z vsebino zahtevanih 
dokumentov. Najpogostejši razlog za popolno zavrnitev zahteve je bila zavrnitev organa, 
ker ta ni razpolagal z informacijo. 
 
V zvezi z zaračunavanjem za posredovanje informacij javnega značaja je bil leta 2017 
skupni znesek zaračunanih stroškov pri dostopu 344,04 evra, leta 2018 pa 590,41 evra. 
Znesek se je v primerjavi s prejšnjimi leti še znižal, kar je posledica novele ZDIJZ-E, ki je 
določila, da lahko organ zaračuna materialne stroške v postopku samo takrat, kadar ti 
presegajo 20 evrov. Skupni znesek za ponovno uporabo informacij je bil leta 2017 
199.073,60 evra in leta 2018 4.136,10 evra. Znesek se je znatno znižal, ker sta ARSO in 
GURS lahko zaračunavala ceno za ponovno uporabo podatkov v skladu s prehodnimi 
določbami novele ZDIJZ-E le do konca leta 2017, edini organ, ki pri nas lahko še 
zaračunava ceno za ponovno uporabo določenih podatkov, pa je AJPES, iz razloga, ker je 
le v manjši meri financiran s proračunskimi sredstvi. 
 
Informacijski pooblaščenec je v pritožbenih postopkih v letu 2017 izdal 196 odločb, v letu 
2018 pa 181 odločb zoper odločitve državnih organov in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Navedeni podatki potrjujejo dejstvo, da večina državnih organov in lokalnih skupnosti 
relativno dobro pozna vsebino in obveznosti, ki so jim z omenjeno zakonodajo naložene.  
 
Ministrstvo za javno upravo je kot resorno ministrstvo, pristojno za področje 
transparentnosti in dostopa do informacij javnega značaja, v letih 2017 in 2018 dejavno 
opravljalo svoje naloge predvsem glede izvajanja zakonodaje ter svetovanja in 
izobraževanja. Izvedenih je bilo več usposabljanj, delavnic oziroma dogodkov, predvsem v 
povezavi z dejavnostmi za odpiranje podatkov javnega sektorja prek nacionalnega portala 
odprtih podatkov OPSI. 
 
Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za financiranje Evropskega 
razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019 
Vlada je sprejela na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije stališče 
Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o finančnih prispevkih držav članic za 
financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za leto 2019, ki 
pravi, da Republika Slovenija soglaša s predlogom Sklepa Sveta o finančnih prispevkih 
držav članic za financiranje Evropskega razvojnega sklada, vključno z drugim obrokom za 
leto 2019.  
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Republika Slovenija v 10. Evropski razvojni sklad in 11. Evropski razvojni sklad prispeva 
sredstva za drugi obrok za leto 2019 v višini 3.547.800 EUR, in sicer 3.367.800 EUR 
Evropski komisiji in 180.000 EUR Evropski investicijski banki. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 


