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45. redna seja Vlade RS
Predlog Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
Vlada RS je danes na redni seji določila besedilo predloga Zakona o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov ter ga hkrati s predlogom Zakona o spremembah Zakona o potrošniških
kreditih, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskih
komunikacijah, predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah,
predlogom Zakona o spremembah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,
predlogom Zakona o spremembah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih in predlogom
Zakona o spremembah Energetskega zakona poslala Državnemu zboru RS v obravnavo in
sprejetje po rednem zakonodajnem postopku. Vlada predlaga državnemu zboru, da te zakone
obravnava na isti seji zaradi njihove vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni objavi v
Uradnem listu RS.
S predlogom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (predlog zakona) se v
slovenski pravni red prenaša Direktiva 2013/11/EU o alternativnem reševanju potrošniških
sporov in zagotavlja izvajanje Uredbe (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju sporov. Rok za
prenos Direktive 2013/11/EU je 9. julija 2015, Uredba 524/2013/EU pa se začne uporabljati 9.
januarja 2016.
Cilj predloga zakona je potrošnikom in ponudnikom na vseh gospodarskih področjih zagotoviti
možnost hitrega, cenovno dostopnega, enostavnega in učinkovitega izvensodnega reševanja
domačih in čezmejnih potrošniških sporov (IRPS) v klasični in spletni trgovini. Vzpostavitev
ustrezne infrastrukture za IRPS bo okrepila pravno varnost ponudnikov in potrošnikov. S
slednjim bo omogočena večja dostopnost do pravnega varstva, zavezanost ponudnikov k
IRPS pa po eni strani sicer lahko poveča njihove stroške poslovanja, vendar po drugi strani
krepi zaupanje potrošnikov, tako pa povpraševanje po izdelkih in storitvah, ter na ta način
ponudnikom prinaša primerjalne prednosti na trgu. Pričakuje se, da bo ukrep s postopnim
zmanjševanjem števila sporov, ki se bodo reševali pred rednimi sodišči, ugoden tudi za
razbremenitev sodišč.
Predlog zakona ureja splošna pravila postopkov IRPS ter pogoje in načela, ki jih morajo pri
svojem delovanju izpolnjevati izvajalci IRPS ne glede na to, ali je njihov ustanovitelj država, ali
oseba zasebnega prava.
S predlogom zakona se določa pristojnost Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za
izvajanje nadzora nad delovanjem izvajalcev IRPS, za vodenje registra izvajalcev IRPS, za
poročanje Evropski komisiji in opravljanje nalog nacionalne kontaktne točke, ki bo zagotavljala
podporo potrošnikom in ponudnikom pri reševanju čezmejnih sporov.
Ker več področnih predpisov, ki urejajo potrošniško kreditiranje, plačilne storitve in sisteme,
investicijske sklade in družbe za upravljanje, elektronske komunikacije, poštne storitve in
energetiko, vsebuje določbe, ki na navedenih področjih že urejajo postopke izvensodnega
reševanja potrošniških sporov, in te določbe niso v celoti usklajene s predlogom zakona, ki
sistemsko ureja postopke IRPS, jih je zaradi vsebinske povezanosti treba sočasno spremeniti.

Zato se predlaga, da se predlog zakona skupaj s predlogom Zakona o spremembah Zakona o
potrošniških kreditih, predlogom Zakona o spremembah Zakona o plačilnih storitvah in
sistemih, predlogom Zakona o spremembah Zakona o elektronskih komunikacijah, predlogom
Zakona o spremembah Zakona o poštnih storitvah, predlogom Zakona o spremembah Zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in predlogom Zakona o spremembah
Energetskega zakona, obravnava »paketno« na isti seji državnega zbora.
Vir: MGRT

Vlada sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
Vlada RS je sprejela prvi Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in ga bo objavila v Uradnem
listu RS.
Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem
obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, sprejeta na seji vlade 24. aprila
2015, v III. poglavju opredeljuje izvedbeni načrt, ki določa način doseganja specifičnih ciljev
operativnega programa.
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je prejela predloge
posredniških organov za izvedbeni načrt in jih ocenila z vidika njihovega prispevanja k ciljem
evropske kohezijske politike in pripravila predmetni izvedbeni načrt.
Izvedbeni načrt predstavlja podlago za pripravo državnega proračuna za leti 2016 in 2017 ter
operacionalizacijo proračuna za leto 2015. Del sredstev za leta 2015, 2016 in 2017 je
razporejenih po neposrednih proračunskih uporabnikih v delu, kjer so izpolnjeni pogoji. Ker pa
so nekateri ključni strateški dokumenti še v pripravi, poleg tega pa še ni na voljo podatkov, ki bi
omogočali vključevanje regijskih projektov, je v tem trenutku razporeditev po neposrednih
proračunskih uporabnikih še zelo omejena.
Izvedbeni načrt se deli na dva dela. Prikaz izvedbenega načrta po prednostnih oseh in
neposrednih proračunskih uporabnikih se sprejme z odlokom, prikaz izvedbenega načrta, ki je
podrobneje razčlenjen po prednostni osi, prednostni naložbi, neposrednih proračunskih
uporabnikih, skladih, kohezijskih regijah in letih pa objavi SVRK na spletni strani www.euskladi.si.
Vir: SVRK

Informacija o predlogu usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o predlogu usmeritev za pripravo
Energetskega koncepta Slovenije, ki jo je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo.
Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja Energetski koncept Slovenije. Skladno z Energetskim
zakonom se »z Energetskim konceptom Slovenije na podlagi projekcij gospodarskega,
okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določijo
cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 20 let in
okvirno za 40 let.«
Da bi v proces priprave vključili mnenja čim širše javnosti, je Ministrstvo za infrastrukturo
pripravilo posvetovalni dokument in ga javnosti predstavilo 2. junija 2015. Namenjen je
predvsem strokovni javnosti, oblikovalcem politik na področjih, povezanih z energetiko,
nevladnim organizacijam ter zainteresiranim državljankam in državljanom, da podajo odzive na
predloge in vizijo Ministrstva za infrastrukturo. S tem želimo začeti razpravo o možnih poteh do
uresničitve zastavljenih ciljev.

V pripravi predloga usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije smo izhajali iz
dejstva, da smo v Sloveniji omejeni z naravnimi danostmi, našim geopolitičnim položajem in
zavezami Evropskega sveta o prehodu v nizkoogljično družbo. Vendar lahko te omejitve za
slovensko gospodarstvo, čigar znaten delež predstavlja tudi energetika, predstavljajo velik
izziv in potencial za razvoj. Energetika ni sama sebi namen, temveč mora predstavljati temelj
za razvoj družbene blaginje in je torej v službi državljanov in gospodarstva.
V dokumentu Ministrstvo za infrastrukturo podaja usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih
področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne
in odločitve so potrebne zdaj za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih.
Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja
političen okvir, znotraj katerega pa je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in
posameznikov.
Na osnovi odzivov javnosti ter dolgoročnih energetskih bilanc bo Ministrstvo za infrastrukturo
pripravilo osnutek Energetskega koncepta Slovenije. Osnutek bo nato medresorsko usklajen,
opravljeni bodo tudi vsi postopki presoje vplivov na okolje, ki bodo potrebni, preden bo osnutek
Energetskega koncepta Slovenije posredovan v potrditev vladi.
Vir: MzI

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi
trga s hmeljem.
Nova uredba spreminja in dopolnjuje obstoječo uredbo na področju javne službe v hmeljarstvu
z novo strokovno nalogo:
a)
•
•
•
b)

Introdukcija novih in tujih sort hmelja:
uvajanje novih slovenskih sort hmelja in tujih sort hmelja, ki se pri nas še ne
pridelujejo, v redno pridelavo;
opredelitev osnov tehnologije pridelovanja novih in tujih sort hmelja v smislu
doseganja visokih, stabilnih in kakovostnih pridelkov ter
informiranje uporabnikov javne službe.
spremenijo oz. posodobijo se sklici na EU predpise.

Namen strokovne naloge je predvsem določitev posameznih optimalnih parametrov v
tehnologiji pridelave novih in tujih sort hmelja, cilji strokovne naloge pa je opredelitev osnov
tehnologije pridelovanja novih slovenskih in tujih sort za doseganje visokih, stabilnih ter
kakovostnih pridelkov za redno pridelavo. Uporabnikom bodo za posamezno sorto pregledno
prikazani podatki o pridelku, kakovosti pridelka, odpornosti proti boleznim in škodljivcem,
odpornosti proti abiotskim stresnim razmeram, dolžini rastne dobe ter primernosti za različne
namene pridelovanja in uporabe pridelka.
Vir: MKGP

Vlada sprejela Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov
prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016
Vlada RS je sprejela Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov
prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2015/2016
Sklep se izdaja za namen izvajanja ukrepa podpor za prestrukturiranje vinogradniških površin.
Ukrep je določen s predpisi Evropske unije in se v celoti financira iz EU sredstev.
Sklep se izda vsako leto, z njim se določijo naslednje vrednosti:

•
•
•

tabela za izračun priznanih stroškov prestrukturiranja vinograda (glede na zahtevnost
prestrukturiranja in izvedene faze prestrukturiranja);
višina priznane vrednosti izpada dohodka (če se prestrukturiranje izvaja na površini,
kjer je bil vinograd, se pridelovalcu za 3 leta do rodnosti prizna izpad dohodka s te
površine; oziroma za 2 leti v primeru precepljanja) in
najvišja višina priznanih stroškov prestrukturiranja.

Vse vrednosti so določene na podlagi vsakoletnih kalkulacij Kmetijskega inštituta Slovenije. Na
podlagi predpisanih vrednosti, dejansko izvedenih del in izmere površine na terenu v okviru
kontrole na kraju samem, se določi višino podpore, do katere je posameznik upravičen.
Vir: MKGP

Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z
okoljem 2012–2020
Vlada RS je na današnji seji sprejela Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok
in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020, ki jo je vlada sprejela 1. decembra 2011.
Ob tem je naložila resorjem, pristojnim za izvajanje tega Akcijskega načrta, da načrt izvajajo in
o tem poročajo vladi prek Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5.
ministrski konferenci o okolju in zdravju otrok evropske regije Svetovne zdravstvene
organizacije, ki je potekala v Parmi, marca 2010.
Slovenija je že vse od leta 1989 aktivno vključena v izvajanje Evropskega procesa okolje in
zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija za območje Evropske regije je na svoji 4.
ministrski konferenci 25. junija 2004 v Budimpešti sprejela zavezo za pripravo strategije in
akcijskega načrta za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem. Leta 2010 je bila v
Parmi na 5. ministrski konferenci sprejeta Parmska deklaracija o okolju in zdravju. Ta je
določila glavne prednostne cilje, ki naj bi jim države sledile.
S podpisom mednarodnih deklaracij, ki izhajajo iz tega procesa, nazadnje Parmske deklaracije
iz leta 2010, se je Slovenija obvezala k upoštevanju dogovora, da mora biti varovanje zdravja
otrok pred škodljivimi dejavniki okolja sestavni del javnozdravstvene in okoljske politike vsake
države.
Vlada je na tej podlagi imenovala medresorsko delovno skupino državnih sekretarjev za
izvajanje zavez 5. ministrske konference o okolju in zdravju otrok evropske regije Svetovne
zdravstvene organizacije 2010, ki je pripravila dokument, na podlagi katerega je vlada sprejela
Strategijo za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2012–2020. Na podlagi te
strategije je bil izdelan akcijski načrt, ki opredeljuje konkretne naloge resorjev in deležnikov do
leta 2020. Vsebuje aktivnosti, ki bodo lahko pripomogle k zmanjšanju pomembnih
javnozdravstvenih problemov otrok in mladostnikov. Pristojni resorji bodo za izvajanje
akcijskega načrta zagotovili potrebna sredstva, kot je to določeno v zgoraj navedenem sklepu
vlade.
Ob pripravi dokumenta je skupina ugotovila, da je smiselno posamezna poglavja akcijskega
načrta za izvajanje strategije, ki so določena s sklepom z dne 1. 12. 2011 in njegovo
spremembo z dne 3. 4. 2014, združiti skladno s Parmsko deklaracijo o okolju in zdravju.
Akcijski načrt je tako razdeljen na štiri glavne prednostne cilje oziroma poglavja:
• Zagotavljanje zdravja prebivalcev z izboljšanjem dostopa do varne pitne vode ter
ustreznega ravnanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
• Zmanjševanje problema poškodb in debelosti preko varnega okolja, telesne dejavnosti
in zdrave prehrane,
• Preprečevanje bolezni z izboljšanjem kakovosti zraka zunaj in v zaprtih prostorih,
• Preprečevanje bolezni zaradi kemičnih, bioloških in fizikalnih dejavnikov tveganja.
Vir: MZ

Seznanitev z delom Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5.
ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene
organizacije
Vlada RS je na današnji seji seznanila z delom Medresorske delovne skupine za izvajanje
sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije svetovne
zdravstvene organizacije v času od njene ustanovitve 23. 8. 2012 do konca maja 2015 (MDS).
Medresorska delovna skupina za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju
in zdravju evropske regije svetovne zdravstvene organizacije se je v obdobju od njene
ustanovitve, do konca maja 2015 sestala na dveh sejah, ki ju je vodila takratna državna
sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Delovna skupina je 9. oktobra 2013 organizirala tudi
srečanje županov, na katerem so bili sprejeti zaključki. Posebnost te delovne skupine v
primerjavi s podobnimi v območju, ki ga pokriva SZO za Evropo je, da v njej sodelujejo tudi
predstavniki civilne družbe, in sicer mladi, ki imajo posebno mesto tudi v Parmski deklaraciji.
Rezultat medresorskega sodelovanja je Akcijski načrt za izvajanje Strategije RS za zdravje
otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem 2014-2020.
Vir: MZ

Vlada sprejela Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za
leto 2014
Vlada RS je na današnji seji sprejela Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za boj proti
trgovini z ljudmi za leto 2014.
Poročilo povzema dejavnosti vladnih in nevladnih oziroma humanitarnih organizacij in odraža
celovito problematiko trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji. Vzpostavljeni sistemi preventive,
preiskovanja in pregona kaznivih dejanj ter pomoči žrtvam trgovine z ljudmi zagotavljajo
vzdržne rešitve. Sodelovanje med resornimi institucijami, s civilno družbo in mednarodno
sodelovanje je bilo ustrezno izvedeno in zastopano. Medresorsko sodelovanje je treba
izboljšati z večjo mero proaktivnosti, pozitivno pa velja izpostaviti mednarodno sodelovanje.
Slednje se je odražalo skozi izvedbo mednarodnih projektov kot tudi dejavno vlogo in
prisotnostjo na mednarodnih dogodkih.
Ključne pomanjkljivosti so še vedno prepoznane na posameznih področjih ozaveščanja in
usposabljanja vseh, ki sodelujejo v procesih identifikacije pojava trgovine z ljudmi, kot tudi v
samih procesih prepoznave žrtev trgovanja. Prav tako v letu poročanja ni bilo obsodilnih sodb
za kaznivo dejanje trgovine z ljudmi. Dosežki v poročevalnem obdobju so strnjeni v povzetku
gradiva, navezuje pa se na naslednje sklope:
- Zakonodaja in politika preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti trgovini z ljudmi izpostavlja
nekatere mednarodne usmeritve. Odbor pogodbenic Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju
proti trgovini z ljudmi je 7. februarja 2014 sprejel poročilo GRETE za Slovenijo in predstavil
priporočila (skupaj 26), katerih implementacija je predvidena do februarja 2016. S poročilom in
tudi s priporočili se je seznanila vlada. Medresorska delovna skupina je z namenom prenosa
priporočil na izvedbeno raven ta vključila v uvod novega akcijskega načrta za obdobje 2015–
2016 in temu prilagodila nekatere dejavnosti. O temeljnih aktivnostih medresorske delovne
skupine se je seznanila tudi Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti.
- Preprečevanje trgovine z ljudmi je v letu poročanja vključevalo številne dogodke in projekte
ozaveščanja širše javnosti, pa tudi ciljnih rizičnih skupin. O tej problematiki se je priložnostno
poročalo v medijih, vsebine in dogodki pa so bili dostopni tudi na posebej urejeni vladni spletni
strani in spletni strani MNZ. Ciljne rizične skupine (mladostniki in delavci migranti) so bile o
nevarnosti trgovine z ljudmi poučene na podlagi različnih vladnih projektov, ki so jih izvedle
nevladne organizacije. Projekti so bili sofinancirani s strani vlade (UKOM) v skupnem znesku
20.000 evrov.

Preprečevanje zajema tudi usposabljanje strokovnih oseb, ki se pri delu srečujejo s tem
področjem. V načrtovanih usposabljanjih pravosodnih organov bi bilo koristno nadgraditi
obstoječe temeljne vsebine s strokovnimi razpravami, ki bi vzpodbudile interaktivnost samih
udeležencev. Usposabljanja bi morala biti tudi sicer permanentnega značaja na vseh delovnih
področjih državne uprave, kjer se vsebine in narava dela srečujejo s problematiko trgovine z
ljudmi. Kljub temu, da je to opredeljeno v vsakokratnih akcijskih načrtih, je izvedba
pomanjkljiva. Slednje velja predvsem v sklopu organizacij in resorjev, kjer vsebina trgovine z
ljudmi ni prednostnega značaja.
- Odkrivanje, preiskovanje in pregon kaznivih dejanj trgovine z ljudmi so zaznamovale tri
kazenske ovadbe zoper statistično zaznanih osem oseb, ki jih je obravnavala slovenska
policija, oziroma štiri kazenske ovadbe zoper devet fizičnih oseb, ki jih je v letu poročanja
obravnavalo državno tožilstvo.
Zaznati upad odkritih in preiskanih primerov trgovine z ljudmi kot tudi število sodb, ki jih v letu
poročanja ne beležimo. V praksi se namreč dogaja, da posamezni primeri operativnega
delovanja policije zaradi zahtevnosti in obsežnosti preiskav potekajo več mesecev, zato
zaključek zadev pade v naslednje koledarsko obdobje. Podobno velja za sodbe, ki praviloma
odražajo delo preteklih let in niso dejanski pokazatelj obsega dela za konkretno poročevalsko
obdobje.
- Pomoč in zaščita žrtev trgovine z ljudmi je eden nosilnih stebrov dejavnosti, ki se financirajo
na podlagi javnih razpisov pristojnih ministrstev (MNZ in MDDSZ skupaj zagotavljata 85.000
evrov) in za izvedbo katerih so odgovorne nevladne in humanitarne organizacije (dejanska
poraba 20.632,27 in 34.222,33 evrov). Na novo je bilo prepoznanih pet žrtev trgovanja in 40
potencialnih žrtev trgovanja. V program krizne namestitve je bilo vključenih pet žrtev, v
program varne dolgotrajnejše namestitve pa so bile vključene tri žrtve, od tega dve iz
preteklega leta. Kljub utečeni obliki sodelovanja je mogoče zaznati povečan obseg dela na
področju nameščanja žrtev, zagotavljanju njihove varnosti in nadaljnjim poizkusom integracije
v družbo. Še vedno je pomanjkljiva sistemska nedorečenost pri zagotavljanju celovite oskrbe
otrok – žrtev trgovanja.
- Mednarodna dejavnost in partnerstva sta bili še naprej temeljnega pomena za izmenjavo
informacij, izkušenj in dobrih praks. V letu 2014 se je nadaljeval evropski projekt
učinkovitejšega ukrepanja pri preiskovanju kaznivih dejanj trgovine z ljudmi v Jugovzhodni
Evropi z uvajanjem skupnih preiskovalnih skupin na regionalni ravni – JIT THB WB. V letu
poročanja se je izvedlo pet od sedmih delavnic v državah Zahodnega Balkana z namenom
usposabljanja tožilcev in policistov na lokalni ravni. Projekt se je izvajal ob 95-odstotnem
sofinanciranju Evropske komisije. Sicer pa sta bila partnersko sodelovanje in udeležba na
mednarodnih dogodkih pomemben dejavnik izmenjave izkušenj, dobrih praks in zavez države
po mednarodnih pogodbah.
Vir: MNZ

Vlada sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2014
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in
občin na dan 31. 12. 2014.
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem je prikazano
konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra tekočega leta (93. člen
ZJF). Konsolidirano premoženjsko bilanco se izdela na podlagi podatkov iz bilanc stanja (29.
člen ZR) in podatkov poslovnih knjig. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega
proračuna predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin
(94. člen ZJF). Zadnjič jo je predložila za stanje na dan 31.12.2013, zato je letos za stanje na
dan 31.12.2014 ne predlaga.
Namen prikazovanja konsolidirane premoženjske bilance države in občin je prikazati vrednost
finančnega in stvarnega premoženja v lasti države ter občin kot tudi vrednost obveznosti, ki jih
imajo država ter občine do drugih domačih in tujih subjektov. Finančno premoženje so denarna

sredstva, denarne terjatve in terjatve za premoženje v upravljanju ter delnice in deleži na
kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe, ki niso proračunski uporabniki. Stvarno
premoženje so premičnine in nepremičnine.
Vir: MF

Vlada ne nasprotuje odobritvi posojila EIB elektro distribucijskim podjetjem
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela sklep, da ne nasprotuje odobritvi posojila Evropske
investicijske banke elektro distribucijskim podjetjem in sicer Elektru Celje, Elektru Gorenjska,
Elektru Ljubljana, Elektru Maribor in Elektru Primorska v skupnem znesku do 134,4 milijonov
EUR.
Vlada je zadolžila Ministrstvo za finance, da Evropsko investicijsko banko obvesti, da ne
nasprotuje odobritvi posojila elektro distribucijskim podjetjem.
Vir: MF

Vlada sprejela Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča RS
Uspešnost načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega
sodišča Republike Slovenije Uspešnost načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici
leta 2014 in ga pošlje Računskemu sodišču RS. Vlada je Ministrstvu za finance naložila
pripravo Protokola za komunikacijo z nosilci politik v državi in Smernic za pripravo letnih
programov financiranja proračuna Republike Slovenije. MF protokol in smernice predloži vladi
v sprejem do 15. 9. 2015.
Računsko sodišče je izvedlo revizijo uspešnosti načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi
polovici leta 2014 na vladi in Ministrstvu za finance ter dne 18. 5. 2015 izdalo poročilo. Revizija
se je nanašala na proces načrtovanja zadolževanja državnega proračuna.
V okviru glavnega revizijskega vprašanja, ali je bilo načrtovanje zadolževanja državnega
proračuna uspešno, je Računsko sodišče preverjalo, ali je bila oblikovana srednjeročna
strategija zadolževanja, ali je bil letni program financiranja usklajen s strategijo oziroma
strateškimi cilji zadolževanja, ali je Ministrstvo za finance analiziralo ustreznost strategije
zadolževanja in ciljev ter predlagalo spremembe in ali je bila posamezna zadolžitev z novimi
obveznicami načrtovana v skladu s strateškimi in operativnimi cilji zadolževanja.
V poročilu Računsko sodišče nalaga vladi in Ministrstvu za finance, da pripravita odzivno
poročilo in ga predložita Računskemu sodišču v roku 60 dni po prejemu revizijskega poročila.
Odzivno poročilo naj bi vsebovalo naslednje načrte aktivnosti, ki jih pripravi vlada:
• načrt aktivnosti za sprejem protokolov komunikacije, na podlagi katerih bo Ministrstvo
za finance oziroma Direktorat za zakladništvo pridobil podatke in informacije, ki jih
potrebuje za čim bolj uspešno načrtovanje in izvršitev zadolževanja,
• načrt aktivnosti za sprejem akta, kjer bo opredeljen postopek priprave letnega
programa financiranja; v aktu naj bi bil natančno naveden postopek, naloge in
pristojnosti posameznih nosilcev, s časovno opredelitvijo izvedbe posameznih nalog
(časovna opredelitev izvedbe nalog naj bi omogočala izvedbo poslov zadolževanja že
z začetkom proračunskega leta);
Ministrstvo za finance pa mora v odzivnem poročilu navesti načrt aktivnosti za analizo
dejanskega obsega nalog, ki so povezane z izvedbo poslov zadolževanja in upravljanjem z
dolgom državnega proračuna, ter na podlagi analize sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi bo
zmanjšalo operativno tveganje, povezano s kadrovsko strukturo notranjeorganizacijskih enot,
ki sodelujejo pri poslih zadolževanja in upravljanja z dolgom.

V poročilu Računsko sodišče priporoča vladi, naj ob sodelovanju širše skupine strokovnjakov
oblikuje srednjeročno strategijo zadolževanja državnega proračuna, v kateri bo Ministrstvu za
finance dala usmeritve glede tveganj, ki jih sme prevzeti v zasledovanju cilja zniževanja
stroškov zadolževanja državnega proračuna. Priporoča tudi, da naj v okviru svojih pristojnosti
prične z aktivnostmi, ki bodo omogočile sodelovanje deležnikov iz različnih področij pri izvedbi
stresnih testov, na podlagi katerih bi se analizirale posledice uresničitve ključnih tveganj za
zmožnost servisiranja dolga.
V dokumentu je predstavljeno odzivno poročilo vlade na revizijsko poročilo Uspešnost
načrtovanja zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014, ki zajema načrt aktivnosti za
pripravo protokolov komunikacije za pridobivanje podatkov in informacij, potrebnih za uspešno
načrtovanje in izvršitev zadolževanja, ter načrt aktivnosti za sprejem akta, kjer bo opredeljen
postopek priprave letnega programa financiranja proračuna Republike Slovenije.
Vlada določa, da sprejema Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Uspešnost načrtovanja
zadolževanja v letu 2013 in prvi polovici leta 2014. Vlada naloži Ministrstvu za finance pripravo
protokola in smernic, kot izhaja iz načrta aktivnosti iz odzivnega poročila. Ministrstvo za
finance protokol in smernice predloži vladi v sprejem do 15. 9. 2015.
Vir: MF

Vlada sprejela Zahtevo za postopek ustavnosti in zakonitosti Obvezne razlage prvega in
šestega odstavka 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu območja KO 13 Gmajnica
Obvezna razlaga prvega in šestega odstavka 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine
Komenda, št. 6/07) vključuje vsebinske določbe, ki v nasprotju z zakonodajo spreminjajo
vsebinske odločitve, čemur pa obvezna razlaga kot instrument ni namenjena. Ta se namreč
lahko uporabi le, kadar je razlagana norma pomensko nejasna v tolikšni meri, da dopušča
nasprotujoče si razlage, s tem pa tudi različno (neenakopravno) obravnavo pravnih subjektov
oziroma zmanjšanje njihove pravne in investicijske varnosti. Ker ima avtentična oz. obvezna
razlaga povsem enako pravno moč kot akt, ki ga razlaga, obenem pa je njena veljavnost celo
retroaktivna, je treba biti posebej pozoren na to, da se z avtentično razlago zgolj razlaga, ne pa
spreminja in dopolnjuje splošni pravni akt. V primeru obravnavane obvezne razlage pa gre
ravno za slednje.
Razlagane določbe izvedbenega prostorskega akta so namreč dovolj jasne in določne, da ne
morejo povzročati tako različnih razlag, da bi bila potrebna uporaba avtentične razlage. V tej
zadevi je to predvsem poskus, da se izvedbeni prostorski akt spremeni oziroma dopolni mimo
postopka, kot ga za spreminjanje in dopolnjevanje prostorskih aktov določajo predpisi s
področja prostorskega načrtovanja, za točno določen konkreten primer. Z njo so bili mimo
sodelovanja javnosti in mimo predpisanega postopka bistveno spremenjeni prostorski
ureditveni pogoji, akt pa dopolnjevan in spreminjan.
Ministrstvo za okolje in prostor je Občino Komenda z dopisom z dne 8. 5. 2015 pozvalo k
razveljavitvi obravnavane obvezne razlage, ker pa tega ni storila, ministrstvo predlaga vladi, da
pred ustavnim sodiščem zahteva začetek postopka za presojo ustavnosti in zakonitosti določb
obvezne razlage.
Vir: MOP

Vlada ne podpira sprememb zakona o subvencioniranju študentske prehrane
Vlada RS je sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Jožetom Tankom.

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom je državnemu zboru
predložila v obravnavo in sprejetje Predlog zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane, s katerim predlaga, da se nudenje subvencionirane študentske prehrane
podaljša, in sicer tako, da se subvencionirani obroki namesto do 20. ure lahko nudijo do 22.
ure.
Vlada v zvezi z navedenim ugotavlja, da s po trenutno veljavnem zakonu subvencionirani
obroki lahko nudijo od 8.00 ure do 20.00 ure, kar pomeni 12 ur. Vlada se strinja, da se
pedagoški proces podaljšuje in da je zahtevana vedno večja prisotnost študentov na
predavanjih in vajah, vendar študijski proces ne traja neprekinjeno 12 ur. Študentje torej
nimajo predavanj oz. vaj neprekinjeno od 8.00 ure do 20.00 ure, pač pa v tem razponu vedno
lahko najdejo čas za kosilo.
Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane se vsakokrat pripravi
tako, da se nanj lahko prijavijo ponudniki z vseh krajev, ki so študijska središča v Sloveniji, tj. z
vseh krajev, kjer so višje strokovne šole in visokošolski zavodi. Prav tako se na javni razpis
vedno prijavijo tudi menze na fakultetah ter ponudniki, ki so lokacijsko v neposredni bližini
višjih strokovnih šol oz. visokošolskih zavodov, tako da lahko študentje tudi v dokaj kratkem
času med predavanji uspejo zaužiti študentsko kosilo.
Ob tem je potrebno poudariti tudi vidik zdravega prehranjevanja. Vlada stremi k zdravi prehrani
in k zdravemu načinu prehranjevanja, kar se tiče subvencionirane študentske prehrane se to
vidi predvsem pri pripravi javnih razpisov za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske
prehrane, kjer je v vsakem razpisu storjen korak naprej, kar zadeva zdravo prehrano. Zaužitje
kosila po 20.00 uri pa je v nasprotju z zdravim prehranjevanjem.
Ob vsem tem pa predlog zakona terja tudi finančno presojo.
Glede na navedeno vlada predlagani spremembi Zakona o subvencioniranju študentske
prehrane nasprotuje.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju
Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina
poslank in poslancev.
Vlada podpira uvedbo vajeništva vendar meni, da je nujno oblikovati ustrezno normativno
okolje, ki bo smiselno in izvedbeno učinkovito opredelilo postopno uvedbo vajeništva v okviru
finančnih in izvedbenih možnosti vseh vključenih deležnikov. Vlada podpira tudi ureditev
problematike pravic v srednješolskem izobraževanju in vzgojnih ukrepov ter še nekaterih
drugih vprašanj, ki jih je treba urediti v zakonih s področja srednjega šolstva (npr. ugotavljanje
in zagotavljanje kakovosti). Vlada bo v zakonodajni postopek predložila predlog zakona, ki bo
uredil različne vidike vajeništva (izobraževalni, delovno-pravni…),Predlog sprememb in
dopolnitev Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Predlog sprememb in
dopolnitev zakona o gimnazijah.
V EU poteka obsežna pobuda za širšo uveljavitev dualnega sistema v državah članicah EU,
saj bi s tem spodbudili povečano zaposlovanje mladih ter uspešnejše povezovanje
izobraževanja in usposabljanja s potrebami gospodarstva.
V Sloveniji je sistem vajeništva v letih 1996 do 2005 že vključeval Zakon o poklicnem in
strokovnem izobraževanju. Določbe tega zakona so bile usklajene tudi z Zakonom o delovnih
razmerjih, ki je urejal tudi nekatera vprašanja povezana z vajeništvom. Delodajalci so takrat
menili, da za uspešno izvajanje vajeništva ni oblikovano ustrezno podporno okolje. Zato so
opozarjali, da ne morejo prevzemati finančnih in drugih obveznosti, s strani državnega

proračuna pa ni bilo možnosti, da bi nekatere obveznosti delodajalcev prevzela država
oziroma ministrstva. Iz Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju je bila tako po letu
2005 izčrtana možnost pridobivanja poklica z vajeništvom, iz Zakona o delovnih razmerjih pa
so bile kasneje izločene določbe, ki so se nanašale na vajeništvo.
Na podlagi izkušenj iz obdobja od 1996 do 2005 ter izkušenj tistih sistemov, ki izvajajo
vajeniški sistem že desetletja, je jasno, da je oblikovanje ustreznega podpornega okolja ter
oblikovanje zavezništva med gospodarstvom in izobraževanjem pogoj za uspešno izvajanje
sistema vajeništva. Prav zato želi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) skupaj
z vsem deležniki oblikovati tudi ustrezno normativno okolje in sprejeti strokovne podlage. MIZŠ
je delodajalskim organizacijam ponudilo podpis posebnega sporazuma (Zavezništva za
vajeništvo), kakršne poznajo tudi v državah, kjer je vajeništvo dolgoletna tradicija. Pobudo je
obravnavala poklicna koordinacija, ki je vzpostavljena na MIZŠ iz vrst vseh ključnih deležnikov
poklicnega izobraževanja (ministrstva,
zbornice, sindikati, združenja šol, Zavod za
zaposlovanje, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje), jo podprla, posebna ožja
delovna skupina pa usklajuje besedilo »zavezništva«. Zaveza za uvedbo vajeništva je jasno
izražena tudi v socialnem sporazumu, ki ga je vlada decembra 2014 podpisala z delodajalci in
sindikati ter v dokumentih, s katerimi želi ministrstvo podpreti uvedbo vajeništva (Partnerski
sporazum, Operativni program za črpanje kohezijskih sredstev).
Spremenjene okoliščine, v katerih ponovno uvajamo vajeništvo, zahtevajo drugačen pristop k
normativnemu urejanju vajeništva, saj ga ni mogoče urediti samo z Zakonom o poklicnem in
strokovnem izobraževanju, saj je položaj vajenca v izhodišču drugačen od položaja dijaka.
Vajenec namreč nima statusa dijaka, temveč zaposlenega, ki se izobražuje. Odgovornost za
izobraževanje vajenca se tako v veliki meri prenaša na delodajalca. V posebnem zakonu je
zato potrebno celovito urediti vse vidike vajeništva, tudi delovno-pravna razmerja.
Predlog sprememb zakona ureja tudi problematiko tako imenovanega fiktivnega vpisa. Gre za
problematiko, ki je pogosto povezana s socialnimi stiskami mladih in njihovih staršev, saj si na
ta način želijo zagotoviti status dijaka, da bi pridobili pravice do socialnih transferov,
zdravstvenega zavarovanja, subvencioniranih prevozov itd. Predlagani zakon to problematiko
ureja podobno kot osnutki sprememb in dopolnitev Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju ter osnutki sprememb in dopolnitev Zakona o gimnazijah, ki jih je posredovalo
ministrstvo v strokovno razpravo. Z osnutki sprememb in dopolnitev navedenih zakonov pa
ministrstvo ureja še nekaj drugih vprašanj kot npr. ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti ipd..
Vir: MIZŠ

Vlada sprejela Mnenje vlade k Mnenju Državnega sveta o Dopolnjenem predlogu zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Mnenje Vlade RS k Mnenju Državnega sveta o
Dopolnjenem predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) –
nujni postopek in ga pošlje Državnemu zboru RS.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije s podporo 5000 volivk in volivcev in vlada, sta, prvi
predlagatelj po skrajšanem in vlada po nujnem postopku, hkrati predložila v zakonodajni
postopek predloge za spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki se v enem delu nanašajo
na isto vsebino. In sicer je 5000 volivk in volivcev predlagalo spremembe v 2. in 3. točki 26.
člena zakona, s katerimi se usklajujejo ukrepi kmetijske politike, ki so dohodnine oproščeni, z
ukrepi, določenimi v novem programskem obdobju 2014-2020 in dopolnitev oprostitev s plačili
za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Predlagali pa so tudi poseg v drugi odstavek
47. člena ZDoh-2 na način, da se ukine obveznost ugotavljanja dohodka na podlagi
knjigovodstva na večjih kmetijah (na kmetijah, ki v povprečju dveh predhodnih davčnih let s
pavšalnim dohodkom presežejo znesek 7.500 evrov.
Vlada pa je predlagala sistemski in celovit poseg v 26. člen ZDoh-2, s katerim se usklajuje
določbe z novimi predpisi s področja kmetijstva, in sicer z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ter
predpisi, s katerimi se določa ukrepe nove finančne perspektive skupne kmetijske politike EU

od 2014 do 2020 ter predlagala odpravo dveh neskladij z zakonodajo EU, ki jih je treba
odpraviti z vidika pravil EU o prostem gibanju oseb in delavcev ter pravice do ustanavljanja
znotraj EU, in sicer bi bilo treba eno neskladje odpraviti že pred koncem leta 2014
(spremembe 96. in 116. člena ZDoh-2). Obenem je vlada predlagala bolj jasno določbo za
drugi odstavek 49. člena ZDoh-2, s katerim se ureja način obravnave prihodkov in odhodkov
ob prehodih med različnimi načini določanja davčne osnove (čisti pavšal, sistem normiranih
odhodkov, sistem dejanskih prihodkov in odhodkov).
Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora je kot matično delovno telo na 11. seji
dne 23. 6. 2015 obravnaval oba predloga zakonov hkrati in sprejel sklep, da se dopolnjen
predlog zakona pripravi na podlagi vladnega predloga zakona (ZDoh-2R), nujni postopek, EPA
574-VII, v katerega se vključi 3. člen predloga zakona volivk in volivcev (ZDoh-2P), s katerim
se ukinja obveznost vodenja knjig na večjih kmetijah. Odbor je opravil drugo obravnavo
dopolnjenega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R),
in na podlagi sprejetih amandmajev, ki sledijo pripombam Zakonodajno pravne službe
Državnega zbora in tudi celovito urejajo prehodne določbe, sprejel Dopolnjen predlog Zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona Z sprejetim amandmajem se tudi ureja, da se bodo za
ugotavljanje dohodka na podlagi knjigovodstva lahko prostovoljno odločale le kmetije, ki so
tudi zavezanke za sistem davka na dodano vrednost.
Dopolnjen predlog zakona je bil predstavljen na 31. seji Državnega sveta dne 1. 7. 2015, kjer
je minister za finance povzel, da se vlada s predlaganimi rešitvami, sprejetimi ob drugi
obravnavi zakona na Odboru za finance in monetarno politiko, strinja in da v danih razmerah
ne nasprotuje ukinitvi obveznega vodenja knjig na večjih kmetijah, da pa se pričakuje, da se bo
problematika knjigovodstva na kmetijah ponovno proučila po izvedbi celovite primerjalne
analize učinkovitosti vseh režimov pavšalne obdavčitve v sistemu dohodnine, ki se pripravlja
že v letošnjem letu in predvsem po uveljavitvi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka,
kar se načrtuje za leto 2017.
Iz poročila Državnega sveta izhaja, da svet Dopolnjeni Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2R) – nujni postopek podpira.
Vlada ugotavlja, da je Dopolnjeni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
dohodnini (ZDoh-2R) – nujni postopek ustrezna kompromisna rešitev med obema zakonskima
predlogoma, da je dobil podporo Državnega sveta in znatnega dela volivk in volivcev, zato
predlog zakona podpira in ugotavlja, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.
Vir: MF

Vlada sprejela mnenje k Mnenju Državnega sveta k Predlogu zakona o davčnem
potrjevanju računov
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje k Mnenju Državnega sveta k Predlogu
zakona o davčnem potrjevanju računov.
Državni svet je 10. 6. 2015 na svoji 30. seji sprejel mnenje k Predlogu zakona o davčnem
potrjevanju računov, in sicer da Državni svet ne podpira predloga zakona.
Negativno mnenje je utemeljil s sledečimi razlogi in pripombami:
• vzporedno z uvajanjem sistema davčnega potrjevanja računov je potrebno pripraviti
ukrepe za davčno razbremenitev podjetij v obliki posebne davčne olajšave ali odbitka
davka;
• potrebno bi bilo razmisliti o učinkovitejših in cenovno dostopnejših tehnoloških
možnostih nadzora gotovinskega poslovanja;
• natančneje je potrebno določiti izjeme od obveznosti izvajanja postopka davčnega
potrjevanja računov. Državni svet podpira mnenje kmetov, da bi morala biti v zakonu
določena izjema od obveznosti davčnega potrjevanja računov za prodajo pridelkov,
izdelkov in storitev iz osnovne kmetijske in gozdarske ter drugih kmetijskih dejavnosti
ter dopolnilnih dejavnosti na kmetijah pod določenimi pogoji, kot je obseg letnega
prometa in/ali povprečno dnevno število izdanih računov. Prav tako bi morale biti

•

•
•

izvzete kmetije, ki na novo vstopajo v navedene dejavnosti v prvem letu vstopa,
kmetijske dejavnosti, ki se opravljajo zgolj občasno (npr. osmice) in področje
številčenja živali v hlevih. Iz obveznosti potrjevanja računov bi morale biti izvzete tudi
fizične in pravne osebe, katerih letni promet ne presega višine šestih neto povprečnih
plač preteklega koledarskega leta;
obveznost potrjevanja računov bi se morala ločevati glede na to, ali gre za
poenostavljene račune v skladu s 83. členom ZDDV-1 ali pa gre za popolne račune v
skladu z 82. členom ZDDV-1, pri katerih je že zagotovljena sledljivost v nadzoru in
vsebujejo podatke o kupcih oziroma plačnikih;
obveznost potrjevanja računov ne preprečuje neizdajanja računov;
globa za kupca, ki ne prevzame računa oziroma tega ne predloži pooblaščeni osebi na
zahtevo ob odhodu iz poslovnega prostora v višini 40 do 400 evrov je previsoka in
nesorazmerna s težo kršitve.

Vlada na navedene razloge nepodpore Predlogu zakona podaja naslednje mnenje:
1. V zvezi z ukrepi za davčno razbremenitev podjetij v obliki posebne davčne olajšave ali
odbitka davka vlada pojasnjuje, da niso predvideni dodatni mehanizmi za povračilo stroškov
nakupa opreme, poleg že obstoječih, saj je s predlogom zakona v obravnavi zavezancem
dana možnost proste izbire glede načina izdaje računov in čas dveh let, da se prilagodijo na
novo ureditev. Do 1. januarja 2018 lahko zavezanci izdajajo račune z uporabo elektronske
naprave za izdajo računov ali z uporabo vezane knjige računov v skladu s predlogom zakona.
Izdaja in potrjevanje računov bo omogočena tudi z uporabo brezplačne spletne aplikacije na
portalu eDavki. Zavezanec bo moral zagotoviti le ustrezno internetno povezavo. Upoštevaje
navedeno sofinanciranje nakupa opreme s strani države ni predvideno.
Skladno z obstoječo davčno zakonodajo pa ima zavezanec za investicije v opremo za
izvajanje Zakona o davčnem potrjevanju računov že sedaj možnost uveljavljanja davčnih
olajšav. V skladu z davčnimi predpisi se stroški nakupa davčnih blagajn, ureditve dostopa do
interneta itd. priznavajo kot davčno priznani odhodki, ki znižujejo davčno osnovo. Pri nakupu
računalniške opreme lahko zavezanec v letu nakupa uveljavi amortizacijsko stopnjo 50 %.
Poleg tega lahko zavezanci v skladu z že veljavno zakonodajo uveljavljajo davčno olajšavo za
investicijo v davčne blagajne. V skladu s 55.a členom Zakona o davku od dohodkov pravnih
oseb lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v
opremo in neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove. Na podlagi 66.a
člena Zakona o dohodnini lahko zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 %
investiranega zneska v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v davčnem letu
vlaganja. Vlada nadalje pojasnjuje, da bi bil ukrep financiranja nakupa nove opreme
destimulativen za zavezance, ki so v preteklosti že vlagali v razvoj poslovne informacijske
tehnologije in zato ne potrebujejo posebne nove opreme, zavezanci ki niso sledili temu trendu
pa bi s tem predlogom dobili povrnjene stroške razvoja informacijskega sistema.
2. Glede očitka, da bi bilo potrebno razmisliti o učinkovitejših in cenovno dostopnejših
tehnoloških možnostih nadzora gotovinskega poslovanja vlada pojasnjuje, da je bil model
davčnih blagajn, kot je predviden s predlogom zakona, v postopku priprave akcijskega načrta
prepoznan kot cenovno najugodnejši za zavezance in hkrati najučinkovitejši z vidika možnosti
nadzora. Proučena sta bila dva temeljna modela, in sicer model certificirane strojne opreme za
beleženje in shranjevanje podatkov o izdanih računih, brez možnosti poseganja v zapisane
podatke, in model postopka davčnega potrjevanja računov, za izvajanje katerega je potrebna
le nadgradnja obstoječih sistemov za izdajo računov z elektronsko povezavo z davčnim
organom. Vidik stroškov za zavezance je bil med najpomembnejšimi kriteriji pri izboru modela
davčnih blagajn, ki jih uporabljajo v državah EU.
3. V zvezi z določitvijo izjem od obveznosti izvajanja postopka potrjevanja računov je Vlada
sledila cilju uvedbe enovitega sistema, ki temelji na obveznem potrjevanju računov za vse
zavezance, ki so v skladu z davčnimi predpisi zavezani k izdajanju računov, razen določenih
izjem, pri katerih za to obstajajo utemeljeni razlogi. S tem se zagotavlja ustrezna sledljivost ter
posledično pravilnost obračuna vseh davkov in drugih dajatev. Tudi za majhne poslovne
subjekte je s predlogom zakona omogočeno dvoletno prehodno obdobje, v katerem zavezanci
sami izberejo način izdaje računov v skladu s predlogom zakona ter je predviden čas dveh let

za prilagoditev na novo ureditev. Trajno bo omogočena spletna aplikacija za izdajo računov v
skladu s predlogom zakona na portalu eDavki. Vlada je tako sledila določitvi ozkega kroga
zavezancev, ki opravljajo dobave blaga in storitev, za katere je predvidena izjema od
obveznosti potrjevanja računov, da se zagotovi enaka davčna obravnava zavezancev, ki so v
primerljivem položaj. Zato vlada meni, da ni utemeljenih razlogov za izključitev posamezne
skupine zavezancev iz obveznosti po tem zakonu na podlagi dejavnosti, ki jo opravljajo.
Obveznost potrjevanja računov velja za vse subjekte z majhnim prometom enako, tudi za
kmete oziroma kmečka gospodinjstva, ki izpolnjuje pogoje za zavezanost po predlogu zakona,
in sicer, da so na podlagi drugih predpisov dolžni voditi poslovne knjige in evidence ter morajo
izdati račun za dobavo blaga ali storitev in je dobavljeno blago ali storitev plačana z gotovino.
V primeru določanja meje, pod katero poslovni subjekti niso zavezani k izvajanju zakonskih
ukrepov, nad to mejo pa zakon poslovnim subjektom nalaga tako stroškovne kot
administrativne obremenitve, obstaja nevarnost za izogibanje zakonskim obveznostim. V
primeru določitve praga za nastanek obveznosti potrjevanja računov bi se lahko zavezanci
izognili izvajanju te obveznosti s prirejanjem podatkov o prometu tako, da bi promet ostal pod
pragom šestih neto povprečnih plač preteklega koledarskega leta, kar pa je prav to, kar želi
vlada s predlaganim zakonom preprečevati in preganjati. Zaradi navedenega vlada ne podpira
predloga Državnega sveta za vključitev zavezancev z letnim prometom, ki ne presega
določenega praga, med izjeme od obveznosti potrjevanja računov.
4. S posredovanjem podatkov o izdanih računih in njihovo analizo bo Finančni upravi
omogočen bolj učinkovit nadzor nad ustreznostjo obračunavanja dajatev kot je sedanji sistem
naknadnih kontrol. V skladu s predlogom zakona mora zavezanec za namene dodelitve
enkratne identifikacijske oznake računa (EOR) med drugim sporočiti tudi davčno številko
oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti
podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu. Zavezanci morajo izdati račun v
skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju: ZDDV-1) le, če
izdajo račun drugemu davčnemu zavezancu za DDV pri čemer morajo identifikacijsko številko
za DDV kupca ali naročnika navesti le v primeru, da je kupec ali naročnik pod to številko prejel
dobavo blaga ali storitev, za katero je dolžan plačati davek na dodano vrednost (v primeru
uporabe obrnjene davčne obveznosti) ali v primeru dobave blaga v skladu s 46. členom ZDDV1 (oproščene dobave blaga znotraj EU). V kolikor pa zavezanec izda račun drugemu
davčnemu zavezancu, z zneskom na računu (brez DDV), ki ni višji od 100 evrov, ali malemu
davčnemu zavezancu oziroma fizični osebi, pa izda račun v skladu s 83. členom ZDDV-1, pri
čemer se podatek o kupcu na računu ne zahteva. Iz navedenega izhaja, da v številnih primerih
ne bo potrebno pošiljati podatkov o kupcih oziroma naročnikih, razen v primeru, če je
opravljena storitev davčnemu zavezancu v drugo državo članico Evropske unije, ki je v tej
drugi državi članici določen kot plačnik davka na dodano vrednost. Če je podatek o kupcu na
računu naveden na podlagi nedavčnih predpisov, tega podatka ni potrebno posredovati
davčnemu organu na podlagi predloga Zakona o davčnem potrjevanju računov. Na podlagi
navedenega vlada meni, da z vidika obveznosti davčnega potrjevanja računov ne obstajajo
utemeljeni razlogi za drugačno obravnavo računov, izdanih po 82. in po 83. členu ZDDV-1. S
sporočanjem podatkov bo omogočena ustrezna analiza zbranih podatkov in s tem ustrezna
analiza tveganosti zavezancev ter učinkovito usmerjeno izvajanje naknadnih kontrol.
5. Predlog zakona v prvi vrsti naslavlja zagotavljanje sledljivosti sprememb na izdanih računih,
posredno pa tudi neizdajanje računov. Uvajanje davčnih blagajn spremljajo vzporedne
aktivnosti za dvig davčne kulture in zavedanja kupcev o pomenu izdajanja računov, zlasti z
ozaveščanjem mladih. S tem namenom je bila tudi v sam predlog zakona vključena določba, ki
kupcu nalaga obveznost prevzema, zadržanja in predložitve računa na zahtevo pooblaščeni
osebi nadzorne institucije, ter določbo o globi za kupca. S predlogom zakona se Finančni
upravi Republike Slovenije zagotavljajo podatki o izdanih računih za analize, na podlagi katerih
bo mogoče prepoznavanje zavezancev, pri katerih obstaja tveganje oziroma sum za
neizdajanje računov.
6. V zvezi z očitki, da je globa za kupca, ki ne prevzame računa oziroma tega ne predloži
pooblaščeni osebi na zahtevo ob odhodu iz poslovnega prostora previsoka in nesorazmerna s
težo kršitve, Vlada pojasnjuje, da je Odbor za finance in monetarno politiko na seji dne 23. 6.
2015 že sprejel amandma, na podlagi katerega je za prekršek kupca predvidena enotna globa
v višini 40 evrov. S tem so bile upoštevane tudi nekatere pripombe zainteresirane javnosti.

Vir: MF

Vlada sprejela mnenje k Mnenju Državnega sveta k Dopolnjenemu predlogu Zakona o
fiskalnem pravilu
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje k Mnenju Državnega sveta k Dopolnjenemu
predlogu Zakona o fiskalnem pravilu (ZFisP-1) – druga obravnava.
Državni svet je 1. 7. 2015 na svoji 31. seji sprejel mnenje k Dopolnjenemu predlogu Zakona o
fiskalnem pravilu (ZFisP-1), in sicer da Državni svet dopolnjen predlog zakona podpira.
Na podlagi navedenega je vlada sprejela naslednje stališče do tega mnenja:
Vlada se z mnenjem strinja, v zvezi z izpostavljenimi vprašanji v mnenju Državnega sveta pa
vlada podaja naslednje obrazložitve:
1.
K pripravi izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu smo se zavezali že s spremembo
148. člena Ustave Republike Slovenije v maju 2013. Ta določa načelo, da morajo biti prihodki
in izdatki proračunov države srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, način in časovni
okvir izvajanja tega načela pa ustava prepušča izvedbenemu zakonu. Osrednji del predloga
izvedbenega zakona zato predstavljajo določbe, ki operacionalizirajo načelo srednjeročne
uravnoteženosti proračunov države brez zadolževanja, ki ga določa 148. člen ustave.
Srednjeročno uravnoteženost se bo v skladu s tem zakonom presojalo glede na vrednost
strukturnega salda sektorja država kot celote, ki v srednjeročnem obdobju v povprečju ne sme
biti negativen, v posameznem letu pa strukturni primanjkljaj ne sme presegati 0,5 % BDP.
2.
Predlog zakona določa tudi prehodno obdobje za postopno odpravo strukturnega
primanjkljaja sektorja država. To pomeni, da bo potrebno v prihodnjih letih strukturni
primanjkljaj sektorja država, ki trenutno znaša 2,5 % BDP, postopno zniževati za nekje 0,5
odstotne točke letno. Ta postopnost, ki jo določa predlog zakona, bo preprečila, da bi bili
zaradi uvedbe fiskalnega pravila potrebni veliki enkratni rezi obsega javnofinančnih izdatkov.
Za izpolnjevanje tega pravila v času gospodarske rasti skupnega obsega izdatkov namreč ne
bo potrebno zmanjševati, bo pa njihovo rasti potrebno omejiti na raven, ki bo nižja od stopnje
rasti BDP.
3.
Predlog zakona predvideva še vzpostavitev Fiskalnega sveta kot samostojnega in
neodvisnega državnega organa, saj so njegove naloge ključne za izvajane zakona. Pripravljal
bo namreč ocene skladnosti fiskalne politike s fiskalnimi pravili. Predlog zakona tako določa
sestavo in način imenovanja članov Fiskalnega sveta, njegove naloge in ostale elemente, ki so
potrebni za njegovo vzpostavitev in delovanje.
Fiskalni svet bo imel v skladu s predlogom zakona tri člane, ki jih na predlog vlade z
dvotretjinsko večino imenuje državni zbor. Za člane fiskalnega sveta bodo skladno s
predpisanimi pogoji lahko imenovani strokovnjaki s področja javnih financ, makroekonomije in
ekonomije.
Predvidene naloge fiskalnega sveta obsegajo spremljanje vzdržnosti in skladnosti predvidene
in izvršene fiskalne politike s fiskalnimi pravili, kar se bo ocenjevalo za sektor država kot
celoto. Fiskalni svet bo na podlagi podatkov in analiz, ki se redno objavljajo v Biltenu javnih
financ, spremljal tudi tekoče izvrševanje blagajn javnega financiranja. Poleg tega bo podajal
ocene glede nastanka in prenehanja izjemnih okoliščin, potrebe po sprožitvi popravljalnega
mehanizma v primeru odstopanj od pravil in ocene glede ustreznosti predlaganih ukrepov v
okviru popravljanega mehanizma. Ker bodo te ocene javne, bo imel Fiskalni svet izjemno
pomemben vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Vlada bo dolžna do mnenja Fiskalnega sveta
oblikovati svoje stališče ter ga z obrazložitvijo, katere elemente ocene namerava spoštovati in
katerih ne ter zakaj, posredovati v državni zbor.
Vir: MF

Vlada sprejela predlog stališča RS k Predlogu sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov
na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije
Vlada RS je na današnji seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu sklepa
Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije.
Vlada bo predlog poslala še Državnemu zboru RS.
Predlog sklepa Sveta o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist
Italije in Grčije predstavlja odziv na trenutno krizo na področju mednarodne zaščite v Italiji in
Grčiji. Dokument je Evropska komisija sprejela 27. maja 2015 kot del implementacijskega
paketa zakonodajnih in drugih aktov, s katerimi konkretizira zaveze, opredeljene v Evropski
agendi za migracije. Na Evropskem svetu, ki je potekal 25. in 26. junija, so sprejeli odločitev,
da bodo vse države članice prostovoljno sodelovale v multilateralnih in nacionalnih shemah pri
preselitvi razseljenih oseb, ki zaradi izrednih razmer nujno potrebujejo mednarodno zaščito,
kot tudi pri premestitvi prosilcev za mednarodno zaščito, za katere se zdi, da nedvomno
potrebujejo mednarodno zaščito, iz Italije in Grčije v druge države članice.
Republika Slovenija se zaveda pomena solidarnosti, tudi v obliki sprejema določenega števila
oseb kot izraz solidarnosti do drugih držav članic in s ciljem zagotovitve pomoči osebam, ki jo
potrebujejo. Odločitev o sprejemu mora temeljiti na prostovoljni odločitvi držav članic, ki lahko
pri tem upoštevajo svoje administrativne in integracijske sposobnosti ter varnostne elemente
takšnega sprejema.
Republika Slovenija meni, da mora imeti država sprejemnica možnost soglasja za sprejem
določenih oseb in da formalno odločitev o premestitvi sprejmejo organi Italije in Grčije. V času
odločanja o soglasju mora imeti država sprejemnica možnost preverjanja varnostnih
elementov. Odločitev o premestitvi bi morala vključevati tudi soglasje premeščene osebe, s
čimer bi se preprečilo sekundarno priseljevanje.
Republika Slovenija ima še nekaj konkretnih pripomb na besedilo predloga, ki jih bo izpostavila
v pristojnih delovnih telesih.
Obenem je vlada na včerajšnji dopisni seji sprejela dopolnjena izhodišča za udeležbo
delegacije na zasedanju Sveta za pravosodje in notranje zadeve. Naknadno sta
Luksemburško predsedstvo in Evropska komisija Sloveniji in drugim državam članicam na
neformalnih bilateralnih srečanjih predstavila nov predlog razdelitvenega ključa, na podlagi
katerega bi države članice prostovoljno sprejele določeno število oseb, ki očitno potrebujejo
mednarodno zaščito. To bi temeljilo na dveh kriterijih: deležu v skupnem BDP in številu
prebivalstva, končna številka pa bi bila povečana za 15 %.
Slovenija bi lahko navedeni predlog podprla, kar bi pomenilo sprejem do 300 oseb v
nekajletnem obdobju.
Postopek, pogoji sprejema in drugi elementi bodo usklajeni naknadno v okviru pogajanj na
strokovni ravni v delovnih telesih Sveta. Ko bo dogovor dokončno sprejet in bodo znane vse
podrobnosti, bomo javnost natančno seznanili, kako bo sprejem teh oseb potekal v praksi.
Vir: MNZ

Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta Tanka v zvezi z ukrepi
vlade na gospodarskem področju
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Jožeta
Tanka v zvezi z ukrepi vlade na gospodarskem področju.
Na gospodarsko okrevanje Slovenije, ki ga beležimo v zadnjem obdobju, vpliva medsebojno
delovanje različnih dejavnikov. Okrevanje sloni na izvoznem sektorju, ki je postal bolj
konkurenčen, na okrepljenem zunanjem povpraševanju, pa tudi na sprejetih ukrepi ekonomske

politike v zadnjih treh letih, ki so okrepili zaupanje v našo državo, kar je pomemben element
trajnega okrevanja. Pomembno vlogo pri tem pa imajo nedvomno tudi ukrepi vlade.
Slovenija je za naslednje programsko obdobje sprejela dva ključna dokumenta; Program
stabilnosti in Nacionalni reformni program, v katerih so zapisane ključne prioritete ekonomske
politike, to so: spodbujanje naložb, strukturne reforme in fiskalna odgovornost. Še pred
izvajanjem proračuna 2015 je vlada sprejela nekatere ukrepe, katerih namen je bil predvsem v
nadaljevanju izvajanja reform, s katerimi bi lahko izboljšali konkurenčnost in spodbudili
gospodarsko rast ter s tem zagotovili trajno okrevanje. Ključno je bilo tudi področje davčnega
postopka, saj je vlada s sprejetimi ukrepi še dodatno prispevala k zmanjšanju sive ekonomije,
enostavnejšemu izpolnjevanju davčnih obveznosti, s čimer se na eni strani ustvarja postopno
bolj jasen, trden, preprost in transparenten davčni sistem, na drugi strani pa pripomore tudi k
bolj stabilnemu prilivu proračunskih sredstev. Konec preteklega leta je tako vlada sprejela
rešitve, ki zasleduje predvsem navedene cilje in naj bi imeli učinke na prihodke že v tem letu.
Te rešitve se nanašajo na področju:
• davčnega postopka na ureditev izdajanja ročno izpisanih računov z uporabo vezane
knjige računov, ko ponudniki blaga in storitev prejmejo plačilo v gotovini. Uredilo se je
tudi elektronsko vročanje davčnih dokumentov, slednje sicer z začetkom uporabe v
letu 2016, s čimer se je razširila možnost elektronskega poslovanja organa in tako
povečala učinkovitost delovanja davčnega organa. Pomemben sprejet ukrep pa je
zagotovitev učinkovitega izvajanja sporazuma Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA), ki dopolnjuje trenutno ureditev o sodelovanju z Združenimi državami
Amerike na področju izogibanja dvojnega obdavčevanja in preprečevanja utaj v zvezi
z davki od dohodka iz premoženja, kar bo osnova za okrepitev izmenjave informacij
tudi z drugimi državami.
• davka na dodano vrednost, ki je v slovenski pravni red prenesel nekatere Direktive,
obenem pa je bila sprejeta tudi posebna ureditev, ki predstavlja predvsem
administrativno poenostavitev postopkov obračunavanja in plačevanja DDV za tuje
davčne zavezance, ki občasno opravljajo storitev mednarodnega cestnega prevoza
potnikov.
Izhajajoč iz zelo dobrih rezultatov že sprejetih ukrepov v preteklem letu pa vlada pripravlja
dodatne ukrepe za povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in odprave administrativnih
ovir v okviru postopka pobiranja davkov, s čimer bi lahko davčnim zavezancem poenostavili
postopke pobiranja davkov, znižali stroške davčnega zavezanca pri izpolnjevanju davčnih
obveznosti, povečali konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter spodbudili davčne
zavezance k prostovoljnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti. Z namenom odprave
administrativnih ovir v davčnih postopkih se tako pripravljajo spremembe Zakona o davčnem
postopku, Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske unije in nov Zakon o trošarinah.
Izboljšanje poslovnega okolja je ključen pogoj za intenziviranje vlaganj v tehnološki in
gospodarski razvoj v Sloveniji, zato si na vlada prizadeva ustvariti prijaznejše administrativno
okolje, ki omogoča enostavnejše ustanavljanje, hitrejšo rast in razvoj podjetij. Eden izmed
ključnih dokumentov, ki zajema ukrepe za oblikovanje ustreznega in učinkovitega
zakonodajnega in poslovnega okolja je Enotni dokument za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, ki je sprejet oktobra 2013 in se
stalno dopolnjuje. Resorji so ukrepe opredelili s prioritetami in izdelali akcijske načrte za
njihovo izvedbo. Glede na priporočilo Evropske komisije bo Enotni dokument ponovno
pregledan z namenom konkretizacije predlaganih ukrepov. Ukrepi so razdeljeni v 16 področij in
zajemajo tudi področje davkov, prostora, itd.V okviru Enotnega dokumenta, ki vsebuje 235
ukrepov je stanje po zadnjem obdobju poročanja (do 30. 4. 2015) naslednje:
• realiziranih je 118 ukrepov (50,21 %),
• delno realiziranih je 76 ukrepov (32,34 %),
• nerealiziranih je še 41 ukrepov (17,45 %).
Resorji so bili zadolženi, da za tiste ukrepe, ki še v letošnjem letu niso realizirani pripravijo
podrobnejše akcijske načrte, kar so tudi storili. Tekom naslednjih mesecev (do konca
novembra 2015) bo potekala evalvacija Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir
in zmanjšanje zakonodajnih bremen za 25 % in ugotavljanje uspešnosti zastavljenih ciljev

realiziranih ukrepov oziroma implementacije sprememb zakonov in podzakonskih aktov (več
na http://www.ukrepi.stopbirokraciji.si/).
Velikega pomena za podjetja je učinkovita zakonodaja, ki spodbudno vpliva na nastajanje ter
rast in razvoj podjetij. Zato Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) skupaj z
Ministrstvom za javno upravo (MJU) izvaja projekt MSP testa, ki pomeni presojo učinkov
predpisov na gospodarstvo in predstavlja predpogoj za črpanje sredstev strukturnih skladov.
MSP test je vključen tudi v celovit projekt elektronizacije priprave vladnih gradiv kot poseben
modul.
MJU pripravlja popis vstopnih pogojev za opravljanje dejavnosti. Delno so pogoji že objavljeni
na portalu eVEM in EUGO. S precejšnjim obsegom vsebin o pogojih in dovoljenjih pa bosta
portala nadgrajena do jeseni 2015. Na podlagi teh ugotovitev se izvaja tudi deregulacija
poklicev in dejavnosti. V Sloveniji je reguliranih preko 300 poklicev in dodatno še najmanj 300
dejavnosti. MGRT je dereguliralo dejavnost obrti in trgovine.
Nenazadnje prispeva država tudi z dobrim informiranjem in izvajanjem e-postopkov. S tem
namenom je Slovenija že vzpostavila enotni državni portal (http://evem.gov.si/), ki je namenjen
domačim in tujim ponudnikom storitev na enem mestu, posledično to pomeni izboljšanje
poslovnega okolja za razvoj podjetništva v RS in EU s ciljem enostavnega in hitrega vstopa na
trg ter izvajanje drugih e-postopkov. Vzpostavljen je Poslovni SOS za poslovne subjekte –
Reši državo s težavo! s pomočjo katerega poslovni subjekti sporočajo svoje težave z
absurdnimi predpisi in birokratskimi upravnimi postopki ter transparentno spremljajo reševanje
njihovih pritožb in uresničevanje predlogov.
Z namenom vzpostavitve stabilnejšega okolja Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvaja
aktivnosti v okviru projekta »Prostor za investicije«, s katerim želi vlagateljem (tako domačim
kot tudi tujim) omogočiti pregled nad potencialnimi lokacijami za investicije, karakteristikami
lokacij) in jim nuditi informacijsko podporo pri umeščanju teh investicij v prostor. Vzpostaviti
želi aktivnejšo koordinacijo med investitorjem, občino, regijo in pristojnimi ministrstvi pri
zagotavljanju lokacij in pri umeščanju investicij v prostor. Z aktivno zemljiško politiko in
spodbujanjem razvojnih potencialov v posamezni regiji želi v največji možni meri zagotavljati
vzdržen prostorski razvoj in varstvo okolja. Hkrati pa MOP izvaja tudi aktivnosti na področju
priprave regionalnih razvojnih programov, kot temeljnih strateških in programskih dokumentov
na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo
viri za njihovo uresničevanje. Podane so smernice s področja prostorskega in urbanega
razvoja (krepitev središč, dopolnjevanje funkcij, dostopnost in povezanost, medsebojno
sodelovanje med urbanimi in podeželskimi območji ipd.) z namenom, da se celoviteje in bolje
opredeli ekonomske, socialne in okoljske razvojne potenciale regije, nadaljnjega razvoja regije
in posameznih regijskih razvojnih projektov.
V pripravi je tako novela Zakona o prostorskem načrtovanju kot Zakona o graditvi objektov, ki
med drugim vključuje prenovo sistema reguliranih poklicev na tem področju. Osrednji del teh
sprememb je namenjen uvedbi oziroma izboljšavi mehanizmov, s katerimi želimo racionalizirati
postopke prostorskega načrtovanja in pridobivanja gradbenih dovoljenj Z istim namenom
ministrstvo tudi pregleduje in spreminja nekatere (zlasti podzakonske) predpise s področja
varstva okolja in ohranjanja narave, ki določajo obveznost pridobivanja različnih soglasij v
smislu revidiranja pragov in pogojev, nad katerimi je potrebno pridobiti ta soglasja. S tem
želimo odpraviti administrativna bremena tako za stranke, kot za upravne organe, ki te akte
izdajajo.
Tudi Ministrstvo za infrastrukturo (MZI) zaključuje pripravo kataloga ključnih investicijskih
priložnosti na področju prometne infrastrukture in pripravlja projekt Energetska sanacija stavb
v državni, občinski in zasebni lasti (2014-2020). Oboje bo pripomoglo k zagonu gradbeništva,
povečana bo kreditna aktivnost poslovnih bank, model financiranja bo za energetsko sanacijo
omogočal tudi koriščenje sredstev EU.
Vlada pa se še posebej zaveda, da je potrebno okrepiti podporo podjetjem pri preboju na tuje
trge predvsem s specifičnimi oblikami nastopa na trgu, vključno z informacijsko podporo,
kontakti, organizacijo mrež in skupnim nastopom na tujih trgih. Širše gledano pa je pomembna

tudi bonitetna ocena Slovenije in okrepljeno zaupanje v Slovenijo, ki se odraža na izboljšanju
poslovnega okolja in dostopa do financiranja. Z namenom okrepitve podpore preboju na tuje
trge podjetjem MGRT skupaj z agencijo SPIRIT izvaja aktivnosti za spodbujanje
internacionalizacije podjetij kot so: sofinanciranje sejemskih predstavitev podjetij –
individualno, kakor tudi skupinsko, podpora podjetjem pri tržnih raziskavah tujih trgov,
organizaciji in sodelovanju pri gospodarskih delegacijah, s podporo poslovnim klubom v tujini,
s podporo izobraževanju malih in srednje velikih podjetij (MSP) in preko promocijskih aktivnosti
v letu 2014 namenil 2 mio EUR proračunskih sredstev. Prav tako bo v letu 2015 nadaljevalo
omenjene aktivnosti.
Izpostavili bi dva pomembna dokumenta, ki podajata okvir za spodbujanje internacionalizacije
in tudi privabljanje tujih investitorjev, ki ju je vlada sprejela v maju 2015:
• Strateški okvir je podan v sprejetem Programu spodbujanja internacionalizacije 20152020, ki daje podlago za pripravo in izvedbo ukrepov vezanih na ti dve pomembni
področji za slovensko gospodarstvo. Sama izvedba ukrepov je vezana na proračunske
zmožnosti in predstavlja okvir za naslednja leta.
• Akcijski načrt za leto 2015 in z usmeritvami za leto 2016 pa je podan v dokumentu MI
2015-2016 (Mednarodni izzivi 2015-2016, MI), kjer so opredeljeni ciljni tuji trgi, kar
predstavlja podlago oziroma osnovo za usmerjeno delovanje vseh deležnikov.
Ciljni tuji trgi so v dokumentu MI 2015-2016 razdeljeni v tri skupine (prioritetni trgi; tradicionalni
trgi in perspektivne regije) in temu so prilagojene tudi aktivnosti, namenjene spodbujanju
sodelovanja z izbranimi tujimi trgi. Poleg konkretnih aktivnosti z izbranimi tujimi trgi, pa
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, skupaj z javno agencijo SPIRIT podjetjem
nudi tudi naslednje ukrepe pri njihovi mednarodni poti: JR za individualne sejemske
predstavitve na mednarodnih sejmih v tujini, JR za sofinanciranje aktivnosti poslovnih klubov v
tujini, Javni poziv za izvedbo skupinskih sejemskih predstavitev slovenskega gospodarstva na
mednarodnih sejmih v tujini, Javni poziv za usposabljanje podjetij za pripravo izvoznega načrta
(ITM), JR za sofinanciranje tržnih raziskav tujih trgov.
Za zagotovitev trajnega okrevanja gospodarstva bo torej ključno nadaljevanje dinamike reform,
ravnati moramo odgovorno s ciljem krepitve gospodarske rasti in ustvarjanja pogojev za
izboljšanje družbene blaginje.
Vir: MF

Vlada sprejela sklepa o izvedbi vaje državnega pomena - MURSKA SOBOTA 2015
Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o izvedbi vaje državnega pomena - MURSKA
SOBOTA 2015.
V Načrtu vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
leta 2015 je določeno, da se kot vaja državnega pomena organizira enodnevna teoretična in
praktična vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč Vaja
MURSKA SOBOTA 2015. Vaja bo potekala v Murski Soboti v okviru prireditve Bogatajevi
dnevi zaščite in reševanja 2015 v začetku oktobra.
Vaja MURSKA SOBOTA 2015 bo izvedena na podlagi predpostavke, da se je na območju
Prekmurja razbesnelo močno neurje z vetrom, točo in močnim nalivom. Zato je otežen promet
tudi na območju mesta Murska Sobota. Iz Regijskega centra za obveščanje Murska Sobota
poročajo o več prometnih nesrečah, podrtih drevesih in škodi na objektih zaradi toče in
močnega vetra, voda je zalila več kleti, zaradi udara strele pa je prišlo tudi do požara v
večstanovanjskem objektu v Murski Soboti.
V izvajanje nalog zaščite in reševanja se bodo vključili pristojni organi, službe in organizacije
na lokalni, regijski in državni ravni, ki so predvideni za ukrepanje in izvajanje nalog in ukrepov
zaščite, reševanja in pomoči. Preverili se bodo zmogljivosti in ukrepanje ob nesreči z nevarno
snovjo v večjem naselju in preizkusilo sodelovanje različnih služb in enot, ki sodelujejo pri

izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, ter pripravljenost vodij intervencij, poveljnikov in
štabov Civilne zaščite.
Vir: MO

Memorandum o soglasju o skupnem pristopu k širitvi virov zemeljskega plina in
izzivom, povezanim z zanesljivostjo dobave v okviru pobude za Povezanost Srednje in
Jugovzhodne Evrope s plinovodi (CESEC)
Vlada RS se je na današnji seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu
Memoranduma o soglasju o skupnem pristopu k širitvi virov zemeljskega plina in izzivom,
povezanim z zanesljivostjo dobave v okviru pobude za Povezanost Srednje in Jugovzhodne
Evrope s plinovodi (CESEC), ki ga bo podpisal generalni direktor Direktorata za energijo na
Ministrstvu za infrastrukturo Danijel Levičar, dne 10. julija 2015 v Dubrovniku.
Evropska komisija je regionalno povezovanje v okviru pobude za Povezanost Srednje in
Jugovzhodne Evrope s plinovodi (CESEC) ustanovila v odziv na rusko odpoved projekta Južni
tok, s ciljem nasloviti vprašanje večje diverzifikacije oskrbe jugovzhodne in centralne Evrope.
Cilj je, da v okviru foruma CESEC Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Hrvaška,
Italija, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Slovaška, Slovenija, Srbija in Ukrajina ob podpori
Evropske komisije identificirajo projekte v regiji, ki lahko vsaki državi zagotovijo dostop do vsaj
3 različnih virov plina in tem zmanjšajo prekomerno odvisnost od ruskega vira.
Ob tem velja omeniti, da Slovenija po obstoječi infrastrukturi dostopa do šestih virov, je pa bila
v skupino vabljena kot sodelujoča na projektu Južni tok (podobno tudi Avstrija in Italija).
Memorandum o soglasju je politični dokument, ki države v regiji spodbuja k čimprejšnji
realizaciji prepoznanih prioritetnih plinskih projektov.
Sloveniji memorandum ne prinaša novih obveznosti, memorandum tudi nima pravnih posledic.
Pristop Slovenije k podpisu memoranduma pomeni politično podporo ciljem, ki so si jih
Evropska komisija in države jugovzhodne in vzhodne Evrope zadale na področju plinske
oskrbe.
Vir: MzI

Dopolnjen Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za izvajanje sprejetih
zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju evropske regije Svetovne
zdravstvene organizacije
Vlada RS je na današnji seji sprejela spremembe V. točke Sklepa o ustanovitvi Medresorske
delovne skupine za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o okolju in zdravju
evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije z dne 23. 8. 2012 (MDS).
MDS je v toku svojega dela prepoznala, da bi bilo smiselno v delovno skupino imenovati še
enega predstavnika nevladnih organizacij s področja zdravja in predstavnike lokalnih
skupnosti. Zato je predlagala, da se sklep o imenovanju dopolni. Peta točka Sklepa se sedaj
glasi:
V Medresorsko delovno skupino za izvajanje sprejetih zavez na 5. ministrski konferenci o
okolju in zdravju evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije se imenujejo:
• Državni sekretar Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti,
• Državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
• Državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo,
• Državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
• Državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor,
Državni sekretar Ministrstva za obrambo,
Državni sekretar Ministrstva za javno upravo,
Državni sekretar Ministrstva za zdravje,
Predstavnik Skupnosti občin Slovenije – SOS,
Predstavnik Združenja občin Slovenije – ZOS,
Predstavnik Združenja mestnih občin Slovenije – ZMOS,
Predstavnik mladih Slovenije, ki ga predlaga Mladinski Svet Slovenije v sodelovanju z
ostalimi organizacijami, ki združujejo mlade,
Predstavnik nevladnih organizacij s področja zdravja, ki ga imenujejo nevladne
organizacije s področja javnega zdravja.

Delovno skupino vodi državna sekretarka Ministrstva za zdravje.
Vir: MZ

Vlada o imenovanju novih članov Uradniškega sveta
V uradniški svet je Vlada RS imenovala dr. Aleksandra Aristovnika, mag. Sašo Fajmut,
Katarino Petronijević in dr. Janeza Stareta.
V juliju 2015 bo trenutni sestavi uradniškega sveta potekel šestletni mandat. V skladu z
Zakonom o javnih uslužbencih štiri izmed 12 članov uradniškega sveta imenuje vlada na
predlog ministra, pristojnega za upravo.
Vir: MJU

Vlada o ustanovitvi in imenovanju članov stalne vladne delovne skupine za zagotovitev
boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti
Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju članov stalne vladne delovne skupine
za zagotovitev boljšega poslovnega okolja in dvig konkurenčnosti.
Vlada Republike Slovenije je 3. oktobra 2013 sprejela Enotni dokument za boljše zakonodajno
in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti, namen katerega je doseganje večjih sinergijskih
učinkov ukrepov, ki so tudi podlaga za oblikovanje usmeritev in programov vlade in v izogib
poročanju različnim organom o istovrstnih ukrepih, zasledovanju enotne koordinacije in
posledično veliko večjim vplivom na realizacijo.
Obenem je vlada ustanovila tudi stalno medresorsko delovno skupino za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti. Zaradi učinkovitejše obravnave
predlogov za boljšo zakonodajno in poslovno okolje, prejetih s strani državljanov in poslovnih
subjektov ter s tem zaradi hitrejše oziroma učinkovitejše implementacije izbranih ukrepov
preko Enotnega dokumenta in s tem njihove zagotove realizacije, je bilo potrebno pristopiti k
spremembam v delovanju strateškega sveta, operativne delovne skupine in same koordinacije
aktivnosti v okviru Enotnega dokumenta in razrešitvi prejšnjih ter imenovanju nekaterih novih
članov za še učinkovitejše delovanje v okviru Enotnega dokumenta, ki postaja ključno orodje
države za upravljanje napredka.
V strateški svet stalne medresorske delovne skupine so imenovani:
vodja: Boris Koprivnikar, minister, MJU
namestnik: mag. Janko Burgar, državni sekretar, MJU
vodja: Zdravko Počivalšek, minister, MGRT
namestnik: Aleš Cantarutti, državni sekretar, MGRT
člani: mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade RS, Franc Matjaž Zupančič, državni
sekretar, SVRK, mag. Mateja Vraničar, državna sekretarka, MF.
V operativno delovno skupino medresorske delovne skupine so imenovani naslednji člani:

vodja: Matija Kodra, MJU
namestnik: Slavko Patekar, MJU
vodja: mag. Alenka Marovt, MGRT
namestnik: Adriana Čegec, MGRT
član: Gregor Krajc, Kabinet predsednika Vlade RS
članica: mag. Mateja Jaklič, MJU
članica: Helena Urbančič, SVRK
članica: Iris Jelačin Knavs, MF
član: dr. Andraž Rangus, MDDSZ
član: Branko Vidrih, UKOM
članica: Janja Jenc, MJU, poslovna sekretarka
Vlada pa je s sklepom določila tudi koordinatorje in namestnike, zadolžene za posamezna
področja po resorjih.
Vir: MJU

Vlada o spremembi Zbirnega kadrovskega načrta oseb javnega prava pri Ministrstvu za
finance
Zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto
2015 po sklepu Vlade RS, z dne 26. 2. 2015, se spremeni tako, da se pri Ministrstvu finance
(Skladu RS za nasledstvo) dovoljeno število zaposlitev za leto 2015 poveča za 7 in sicer iz
222 na 229 dovoljenih zaposlitev.
Z navedeno spremembo se poveča tudi skupno število dovoljenih zaposlitev v ZKN za leto
2015 tako, da znaša 4.098.
Predlog zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi
številka 60642/08, ki ga je na seji dne 28.5.2015 sprejela Vlada, določa, da bo postopek
verifikacije, s katerim se bo odločalo o prevzemu izpolnitve posamične neizplačane stare
devizne vloge na osnovi ugotovitve upravičenca, obstoja in višini vloge po določilih zakona o
načinu izvršitve sodbe, vodil Sklad RS za nasledstvo. Za namen izvajanja nalog, ki jih
prevzema na osnovi zakona za izvršitev sodbe, bo sklad potreboval znatno kadrovsko
okrepitev. Trenutno je na Skladu zaposlena le v.d. direktorice za opravljanje nalog povezanih z
izvajanjem Sporazuma o vprašanjih nasledstva.
Vir: MJU

Ureditev premoženjsko-pravnih razmerij med RS in Občino Piran po izgradnji odseka
HC Jagodje Lucija s priključno cesto za Piran
Vlada RS se je na današnji seji seznanila s pobudo Občine Piran za ureditev odprtih vprašanj
v zvezi z brezplačnim prenosom zemljišč v povezavi z gradnjo odseka hitre ceste Jagodje –
Lucija s priključno cesto za Piran ter ureditvijo lokalne prometne infrastrukture.
Vlada je sklenila, da se po izgradnji odseka HC Jagodje - Lucija in priključne ceste za Piran
brezplačno odsvojijo v korist Občine Piran zemljišča, na katerih bo zgrajena lokalna prometna
infrastruktura (javne ceste, pešpoti, kolesarske steze in podobno) ter nepremičnine, ki jih
Občina Piran brezplačno odsvoji v korist Republike Slovenije zaradi gradnje hitre ceste na
odseku Jagodje - Lucija in priključne ceste za Piran, pa se za ta namen ne uporabijo niti niso
potrebna za vzdrževanje ali upravljanje te infrastrukture.
Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da po izgradnji odseka hitre ceste Jagodje –
Lucija in priključne ceste za Piran ter druge s tem povezane infrastrukture vladi predloži
gradivo v obravnavo.
Vlada je Ministrstvu za infrastrukturo naložila, da po vpisu lastninske pravice v korist Republike

Slovenije na zemljiščih, ki jih bo v korist Republike Slovenije odsvojila Občina Piran, izvede
postopke za določitev Ministrstva za infrastrukturo za upravljavca teh zemljišč.
Vir: MzI

