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150. redna seja Vlade RS
Proračuna za leti 2018 in 2019 z načrtovanim presežkom, več denarja predvsem za
infrastrukturo, znanost, varnost in zdravje
Vlada RS je na današnji seji potrdila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2018 in
predlog proračuna za leto 2019 s spremljajočimi dokumenti. Hkrati je sprejela tudi spremembo
okvira proračunov sektorja država za obdobje 2018-2020. Predloga proračunov v skladu z
ustavo in zakonom o fiskalnem pravilu zasledujeta postopno uravnoteženje prihodkov in
izdatkov, upoštevata pa tudi sprejete nove obveznosti, ki so nastale po sprejemu proračuna za
leto 2018. Načrtovani izdatki se najbolj povečujejo za sledeče politike – promet in prometna
infrastruktura, znanost in informacijska družba, zdravstveno varstvo ter podjetništvo in
konkurenčnost.
Vlada je danes sprejela proračunske dokumente za leti 2018 in 2019, hkrati pa je zaradi
spremenjenih okoliščin sprejela tudi spremembo okvira za pripravo proračunov sektorja
država. Spremembe se nanašajo na ciljni saldo sektorja država in državnega proračuna v letu
2018 ter na najvišji obseg izdatkov za sektor država, državni proračun in zdravstveno blagajno.
V letu 2018 se najvišji obseg izdatkov za sektor država zvišuje za 132 milijonov evrov na 19,3
milijarde evrov, kar je podlaga za določitev ciljnega presežka sektorja država za leto 2018 v
višini 0,4 odstotka BDP. Skladno s tem načrtovan saldo državnega proračuna po denarnem
toku v letu 2018 izkazuje presežek v višini 0,1 odstotka BDP, enako tudi v letu 2019. Obstoječi
okvir je za leto 2018 predvideval 0,2-odstotni primanjkljaj sektorja država in prav tako 0,2odstotni primanjkljaj državnega proračuna.
Povečanje najvišjega obsega izdatkov za leto 2018 temelji na spremenjenih makroekonomskih
okoliščinah, namen povečanja pa je tudi, da zaradi višjih predvidenih izdatkov iz EU sredstev
omilimo pritisk na porabo integralnih sredstev.
Zaradi večjega transfera državnega proračuna v ZZZS in boljših makroekonomskih indikatorjev
se dviguje tudi meja izdatkov za zdravstveno blagajno. Posledično se je dvignil tudi skupni
najvišji obseg izdatkov za celoten sektor država, pri čemer se skupni obseg prihodkov zvišuje
hitreje, zato se je pospešila tudi javnofinančna konsolidacija.
Prihodki državnega proračuna so za leto 2018 tako načrtovani v višini 9,68 milijarde evrov,
odhodki pa 9,63 milijarde evrov. Prihodki se od sprejetega proračuna za leto 2018 povečujejo
za 4,4 odstotka, integralni odhodki pa za 0,6 odstotka. Proračunski presežek je predviden v
višini 50,9 milijona evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.
V predlogu proračuna za leto 2019 so prihodki načrtovani v višini 9,75 milijarde evrov, kar je za
0,8 odstotka več kot v predlogu sprememb proračuna za leto 2018. Odhodki v letu 2019 so
načrtovani v višini 9,70 milijarde evrov, kar je za 0,7 odstotka več od odhodkov, načrtovanih v
predlogu sprememb proračuna 2018. Proračunski presežek je predviden v višini 53,8 milijona
evrov oziroma 0,1 odstotka BDP.
V strukturi izdatkov državnega proračuna se za naslednje tri največje politike skupaj v obeh
letih načrtuje po 3,9 milijarde evrov izdatkov (30,6 odstotka v 2018 in 30,2 odstotka v 2019).
Gre za politike:
- izobraževanje in šport, za katero se namenja 1,7 milijarde evrov (tj. za 173,9 milijona evrov
več, kot je znašala realizacija v 2016),

- pokojninsko varstvo, za katero se namenja 1,2 milijarde evrov (tj. za 126,1 milijona evrov
manj od realizacije v 2016),
- socialna varnost, za katero se namenja eno milijardo evrov (tj. za 5,9 milijona več od
realizacije v 2016).
Za vse ostale politike skupaj se načrtuje 5,4 milijarde evrov (42,4 odstotka) v letu 2018 in 5,3
milijarde evrov (40,5 odstotka) v letu 2019. Načrtovani izdatki se v letu 2018 glede na
realizacijo v letu 2016 največ povečujejo na naslednjih politikah:
- promet in prometna infrastruktura za 237,2 milijona evrov;
- znanost in informacijska družba za 104 milijone evrov;
- zdravstveno varstvo za 85,5 milijona evrov;
- podjetništvo in konkurenčnost za 80,7 milijona evrov (poudarek je na povratnih sredstvih).
V državnem proračunu največji delež (27 odstotkov v 2018 in 29,3 odstotka v 2019)
predstavljajo izdatki, namenjeni za politiko servisiranja javnega dolga in upravljanja z
denarnimi sredstvi. V letih 2018 in 2019 bomo nadaljevali z uspešnim upravljanjem dolga
državnega proračuna, kar se odraža na zniževanju plačil obresti. Tako se načrtovani odhodki
za plačilo obresti v letu 2018 znižujejo za 100,4 milijona evrov oziroma za 11,4 odstotka glede
na sprejeti proračun 2018. V letu 2018 se namreč za plačilo obresti načrtuje skupaj 855,6
milijona evrov, v letu 2019 pa 823,5 milijona evrov, tj. za 32,1 milijona evrov oziroma za 3,8
odstotka manj kot v 2018.
V predlogu zakona o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 pa je vlada med drugim
uredila vprašanje povprečnine za financiranje občin. Za prihodnje leto je v skladu z dogovorom
na pogovoru pri predsedniku vlade Miru Cerarju, ki je s predstavniki združenj občin potekal ta
teden, predvidena povprečnina v višini 551 evrov, za leto 2019 pa v višini 558 evrov.
Vlada je tako naredila še en korak, s katerim se je ob hkratni skrbi za vzdržnost javnih financ
približala željam občin. Predlagana povprečnina za leto 2018 je tudi bistveno višji od lanske in
po nekaj letih spet višja od povprečja med letoma 2009 in 2016, predlog za leto 2019 pa je
najvišji znesek v zgodovini.
Vlada se je danes seznanila tudi z revizijskim poročilom predloga zaključnega računa
državnega proračuna za leto 2016 in sklenila, da posreduje dokončen predlog zaključnega
računa, revizijsko poročilo in pojasnila o razlogih za neupoštevanje posameznih predlogov
popravkov revizorja DZ v sprejem.
Poleg tega se je vlada seznanila z letnimi poročili skladov in agencij, katerih ustanovitelj je
država, ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja. Vlada bo omenjena
poročila predložila DZ skupaj z zaključnim računom proračuna za leto 2016.
Vir: MF
Potrjena vsebina paketa davčnih sprememb
Vlada RS je na današnji seji sprejela paket sprememb na davčnem področju, ki prinašajo
pomembne izboljšave za davčne zavezance. Za posameznike z najnižjimi dohodki se
odpravlja stopničavost dodatne splošne olajšave, uvaja se ugodnejša davčna shema za
določene napotitve na delo v in iz Slovenije ter ureja davčna obravnava povračil stroškov v
zvezi z začasnimi napotitvami v tujino. V zvezi z davčnimi blagajnami se uvaja trajna možnost
proste izbire glede uporabe vezane knjige računov. Na področju sistema normiranih odhodkov
se vzpostavljajo mehanizmi za omejitev možnosti zlorab.
Predlagani ukrepi se navezujejo na štiri davčne zakone in gredo v smeri nadaljnjega
prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter
zmanjševanja administrativnih bremen. Rešitve so zajete v novelah zakona o dohodnini,
zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, zakona o davčnem potrjevanju računov ter zakona
o davčnem postopku in so rezultat opravljenih analiz, prejetih pripomb iz javne obravnave in
razprave z različnimi deležniki.

Za posameznike z najnižjimi dohodki je zelo pomembna odprava stopničavosti dodatne
splošne olajšave, s čimer želimo zagotoviti enako obravnavo zavezancev v približno enakem
položaju. S tem se preprečuje, da zavezanec ob povečanju bruto plače prejme nižjo neto
plačo. Z novo ureditvijo se spreminja določanje dodatne splošne olajšave na način, da se od
zgornje dohodkovne meje, do katere se prizna najvišja dodatna splošna olajšava (11.166,37
evra) do dohodkovne meje 13.316,83 evra določi linearno glede na dohodek.
S ciljem ustvarjanja konkurenčnejših pogojev za slovensko gospodarstvo se uvaja posebna
davčna shema na področju dohodkov, doseženih z določenimi napotitvami na delo iz Slovenije
v tujino ali iz tujine v Slovenijo. Gre za napotitve delavcev, ki na ta način pridobivajo in delijo
nova znanja in veščine na gospodarskem in znanstvenem področju v Sloveniji. Predlagana
rešitev predvideva davčno ugodnejšo obravnavo daljših napotitev zaposlenih, ki trajajo
neprekinjeno več kot 30 dni in so od kraja običajnega opravljanja dela pred napotitvijo
oddaljene toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne. Določen je tudi spodnji
prag zneska plače za takšne napotitve, s čimer se iz te davčne sheme izključuje napotitve
nižje kvalificiranih delojemalcev v Slovenijo ter se tako zagotavlja zaščita pred negativnimi
vplivi na trg dela (socialnim dumpingom). Rešitev torej predstavlja spodbudo za
visokokvalificiran kader, ki se odloča za delo zunaj države sedeža delodajalca, z namenom
pridobivanja novih znanj in kompetenc začasno napotenega. Pripomogla bo k izboljšanju
konkurenčne slike Slovenije, ohranjanju in ustvarjanju novih delovnih mest v Sloveniji ter
zagotavljanju dodane vrednosti v Sloveniji z znanjem, ki ga posamezniki pridobijo v tujini in, ki
pripomore k ustvarjanju kvalitetnejših delovnih mest.
Ureja se tudi področje povračila stroškov, vezanih na začasne napotitve zaposlenih v tujino.
Glede na sedanjo ureditev je predlagana ureditev za napotitve bistveno ugodnejša tako v zvezi
s povračili stroškov prehrane, prevoza in tudi stroškov prenočevanja.
Na področju sistema normiranih odhodkov iz dejavnosti se vzpostavljajo mehanizmi za
omejitev možnosti zlorab. Z namenom preprečevanja zaznanih zlorab se zato nadgrajuje
pravilo glede obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem
normiranih odhodkov, določa se zgornja absolutna višina priznanih normiranih odhodkov, za
ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov pa se bodo pri ugotavljanju višine
prihodkov seštevali prihodki zavezanca in njegovih povezanih oseb.
Povečuje se posebna osebna olajšava za dijake in študente iz sedanjih 75 % splošne olajšave
na znesek splošne olajšave. Uvaja se tudi oprostitev plačila dohodnine za prejeto brezplačno
pravno pomoč, s čimer se zasleduje izenačitev brezplačne pravne pomoči z drugimi dohodki,
ki imajo socialnovarstveno naravo in so oproščeni plačila dohodnine.
Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so ključne predlagane spremembe vezane
na sistem normiranih odhodkov, ki v novem predlogu sledi prej omenjenim spremembam v
sistemu normiranih odhodkov. Poleg tega vključuje tudi ukrepe za vključitev vseh učinkov
prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.
Predlagane spremembe prinašajo trajno možnost proste izbire zavezanca glede uporabe
vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. december
2017) in s tem odpravo obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca.
Predvideva se tudi podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige
in podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov.
Z vidika cenejšega in predvsem bolj enostavnega načina plačevanja davčnih obveznosti so v
okviru sprememb Zakona o davčnem postopku zagotovljene pravne podlage, ki uvajajo
možnost kartičnega plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev, brez plačila provizije pri
upravnem ali drugem državnem organu.
Vir: MF

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje
energetskega potenciala Spodnje Save
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.
S predlagano spremembo se podaljšajo roki za izgradnjo cele verige HE in pridobitev
uporabnega dovoljenja. Rok za izgradnjo cele verige HE je po predlogu zakona konec leta
2022, nov rok za pridobitev uporabnega dovoljenja pa je konec leta 2023.
Pomembna novela se nanaša na možnosti in vire sredstev, ki se lahko uporabijo za
financiranje vodne oziroma državne infrastrukture, kot na primer protipoplavne ureditve,
akumulacijski bazen, ostale državne ureditve za delovanje energetskega objekta HE, ki pa ga
financira koncesionar.
Zakon daje eno od podlag za pričetek zelo konkretnih aktivnosti pri postopkih izvedbe HE
Mokrice od leta 2018 dalje.
Celotni Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
določa pogoje za izvajanje koncesije za izkoriščanje vodnega energetskega potenciala na
območju Spodnje Save od Suhadola do državne meje z Republiko Hrvaško, in pogoje, ki jih
mora izpolnjevati koncesionar pri načrtovanju in izgradnji objektov za izvajanje koncesije. Z
zakonom je urejena koncesija za rabo vode za proizvodnjo električne energije v
hidroelektrarnah Vrhovo, Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice z izkoriščanjem vodnega
potenciala Spodnje Save.
Vir: MOP
Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne
in energetske za izgradnjo HE Mokrice
Vlada RS je sprejela »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«,
september 2017. Program izvedbe sprejme vlada na podlagi koncesijske pogodbe za vsako
HE posebej. S programom izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za
njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju.
Skladno z Uredbo o DPN za HE Mokrice, so predvidene ureditve in aktivnosti izgradnje
akumulacijskega bazena HE Mokrice ter ukrepi in ureditve poplavne varnosti s pritoki
akumulacijskega bazena HE Mokrice, in sicer izgradnja akumulacijskega bazena s
pripadajočimi ureditvami in objekti, izgradnja ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti na
območju DPN za HE Mokrice s pripadajočimi ureditvami in objekti, izgradnja ureditev za
zagotavljanje poplavne varnosti izven območja DPN za HE Mokrice s pripadajočimi ureditvami
in objekti ter ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov pred visokimi vodami reke
Sotle naselij Dobova in Rigonce z izgradnjo poplavno varnostnih nasipov ter reguliranjem
zalednih in talnih voda. Poleg navedenih ukrepov je za izvedbo predvidena tudi izgradnja
priključnega daljnovoda 110 kV za vključitev hidroelektrarne Mokrice v elektro energetsko
omrežje, kar predstavlja skladno z ZPKEPS-1, izgradnjo državne infrastrukture.
Na podlagi sprejetega Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter
objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice bo
možno po sprejetju proračuna in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save za leto 2018, pričeti z
izvedbo konkretnih aktivnosti za izgradnjo navedenih ureditev.
Vir: MOP

Vlada se je seznanila z Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o izvrševanju
proračuna za leto 2016 in Letnim poročilom Evropskega računskega sodišča o
dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega sklada (ERS), za leto
2016
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z Letnim poročilom Evropskega
računskega sodišča o izvrševanju proračuna za leto 2016 in Letnim poročilom Evropskega
računskega sodišča o dejavnostih, financiranih iz 8., 9., 10. in 11. Evropskega razvojnega
sklada (ERS), za leto 2016.
Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb je Vladi RS predstavil pomembnejše
ugotovitve letnih poročil za leto 2016.
Tako kot v prejšnjih letih je Sodišče tudi tokrat prišlo do zaključka, da je zaključni račun za leto
2016 resničen in pošten prikaz finančnega položaja EU in ga tako potrdilo. Prihodki za leto
2016 so bili zakoniti in pravilni. Sodišče je letos prvič po letu 1994 izreklo mnenje s pridržki (in
ne negativnega mnenja) o pravilnosti odhodkov evropskega proračuna, povezanih z
zaključnim računom za leto 2016. To kaže, da se je upravljanje sredstev EU (v letu 2016 je
skupna proračunska poraba znašala 136,4 milijarde EUR ali približno 267 EUR po državljanu)
izboljšalo, deloma pa je izboljšanje posledica leta, v katerem se končuje poraba sredstev iz
prejšnje finančne perspektive, poraba sredstev iz nove perspektive pa še nekoliko zaostaja. Za
ocenjeno stopnjo nepravilnosti za odhodke kot celoto je v zadnjih treh letih opaziti, da se stalno
izboljšuje, in sicer s 4,4 % v letu 2014 na 3,8 % v letu 2015 in 3,1 % v letu 2016.
Zaradi deloma spremenjene strukture izplačil kot posledice zaključka finančne perspektive, so
izplačila na podlagi plačil pravic predstavljala skoraj polovico izplačil v letu 2016 (48%).
Sodišče ocenjuje, da stopnja nepravilnosti pri plačilih pravic znaša 1,3 %, kar je pod pragom
pomembnosti, ki ga Sodišče določa na 2 %, zaradi česar je sodišče izreklo mnenje s
pridržkom. Pomembne nepravilnosti so bile v glavnem omejene na plačila za povračila
stroškov , za katera stopnja nepravilnosti po oceni Sodišča znaša 4,8 %, kar je nekoliko več
kot v prejšnjem letu, zato je kljub izboljšanju revizijskega mnenja še vedno potrebno izboljšati
delovanje kontrol pri porabi proračunskih sredstev.
Popravljalni ukrepi organov v državah članicah in Komisije so sicer imeli pozitiven učinek na
ocenjeno stopnjo nepravilnosti. Brez njih bi bila skupna ocenjena stopnja nepravilnosti, ki jo je
ugotovilo Sodišče, za 1,2 % višja. Na voljo je bilo dovolj informacij, da bi bilo mogoče preprečiti
ali odkriti in popraviti velik del nepravilnosti. Če bi se te informacije uporabile za popravo
nepravilnosti, bi bila ocenjena stopnja nepravilnosti za celotno porabo na področjih
ekonomska, socialna in teritorialna kohezija ter Evropa v svetu pod 2-odstotnim pragom
pomembnosti.
Večina nepravilnosti se je nanašala na povračilo neupravičenih stroškov dela, drugih
neupravičenih neposrednih stroškov (npr. potni stroški in stroški za opremo, ki niso bili
povezani s projekti) ali neupravičenih posrednih stroškov, ki so jih prijavili upravičenci. To
vključuje računske napake, neobstoj dokazil za prijavljene stroške in stroške, ki so nastali
zunaj dovoljenega obdobja.
Sodišče je na podlagi pozitivnih rezultatov pregleda pravilnosti porabe evropskih sredstev v
Sloveniji v preteklih letih sklenilo, da Slovenija ne predstavlja pomembnega tveganja pri porabi
teh sredstev. Zato za leto 2016 v vzorec pregledanih primerov ni vključilo primerov iz
Slovenije.
Podobno kot v preteklem letu sodišče ponovno opozarja na kompleksnost vseh ukrepov in
načinov financiranja, zaradi česar je proces poenostavitev pravil in načinov financiranja
izjemno pomemben, ter opozorila glede dolgoročnih obveznosti, ki se iz leta v leto le
povečujejo in znašajo že 238 milijard, napovedi pa kažejo, da se bodo dolgoročne obveznosti
povečevale vse do 2020.
V poglavju o smotrnosti izvrševanja evropskega proračuna sodišče opozarja na precejšnjo
kompleksnost in številčnost vzpostavljenih ciljev in kazalnikov za merjenje uspešnosti izvajanja

programov. Določeni kazalniki se ne spremljajo zaradi njihove neustreznosti, obenem pa je
težko razpoznati, kaj so glavni cilji določenih politik ali projektov. Na podlagi primerjave z
drugimi večjimi državami sodišče priporoča, da se drastično zmanjša število ciljev in
kazalnikov, te pa ustrezno spremlja in o njih poroča.
Na podlagi revizije Evropskih razvojnih skladov je bilo izrečeno pozitivno mnenje glede
računovodskih izkazov, glede porabe sredstev Evropskih razvojnih skladov pa je bilo ponovno
izrečeno negativno mnenje. Ocenjena stopnja nepravilnosti znaša 3,3% (3,8 % v l. 2015), pri
čemer je približno tretjina skupne stopnje napake posledica nespoštovanja pravil za javno
naročanje, druge pomembne vrste napak pa vključujejo odhodke, ki jih v resnici ni bilo ali so
bili neupravičeni.
Vir: GSV
Podaljšanje možnosti uveljavljanja spodbude za zaposlovanje starejših
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o
interventnem ukrepu na področju trga dela in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije po skrajšanem postopku.
Z omenjeno novelo bo vlada podaljšala možnost uveljavljanja začasne spodbude za
zaposlovanje starejših brezposelnih oseb v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca.
Namen ukrepa je s spodbujanjem zaposlovanja starejših prispevati k zmanjšanju negativnih
učinkov staranja prebivalstva ter k spodbujanju čim kasnejšega umika starejših s trga dela.
Veljavnost sedanjega zakona je omejena do 31. 12. 2017, s spremembo pa se podaljšuje še
do 31. 12. 2019.
Starejši brezposelni ostajajo brezposelni dlje časa, trajanje njihove brezposelnosti se
podaljšuje, zaradi česar so v veliki meri izpostavljeni dolgotrajni brezposelnosti. Starejši so
torej prepoznani kot težje zaposljiva skupina na trgu dela, zato je njihovo zaposlovanje
smiselno podpreti in spodbujati z različnimi ukrepi.
Vir: MDDSZ

Vlada sprejela spremembe Zakona o voznikih
Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o
voznikih in ga predložila Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem postopku.
Namen predlagane novele zakona je, da se stroški vozniškega izpita, ki jih kandidati za
vozniški izpit plačajo na upravnih enotah, namensko dodelijo Javni agenciji RS za varnost
prometa (AVP). Na ta način se ji zagotovijo potrebna sredstva za zagotavljanje opravljanja
vozniških izpitov.
Zakon o voznikih zdaj določa, da AVP na podlagi javnega pooblastila zagotavlja opravljanje
vozniških izpitov in da stroške vozniškega izpita plača kandidat za voznika na upravni enoti, ob
prijavi na teoretični in praktični del vozniškega izpita. Ti prilivi v celoti pripadajo integralnemu
proračunu, AVP pa dobi del sredstev iz tega proračuna, ki ne pokrije vseh dejanskih stroškov
zagotavljanja opravljanja vozniških izpitov. Med dejanske stroške spadajo plače vseh
ocenjevalcev na vozniškem izpitu, materialni stroški zaposlenih na območjih, kjer se opravljajo
vozniški izpiti, stroški nepremičnin, ki jih AVP uporablja za zagotavljanje opravljanja vozniških
izpitov, vzdrževanje in dopolnjevanje banke testnih nalog za namen teoretičnega preverjanja
znanja na vozniškem izpitu, investicije v zagotovitev centrov za opravljanje vozniških izpitov
tam, kjer takšnih površin in objektov ni ali jih ni mogoče najeti in drugo.
Predlagana sprememba zakona torej določa, da se strošek vozniškega izpita izkazuje kot
prihodek državnega proračuna, ki se namensko porabi za financiranje ene izmed temeljnih
nalog AVP, to je zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov.

Vir: MzI

Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o
trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive. Pravna podlaga
za izdajo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in
uporabi predhodnih sestavin za eksplozive je Uredba (EU) št. 98/2013 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 15. januarja 2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, ki
določa pravila glede dajanja na voljo, vnašanja, posedovanja in uporabe nekaterih snovi in
zmesi, ki bi se lahko zlorabile za nezakonito proizvodnjo eksplozivov. Sprejeta je bila 15.
januarja 2013, uporablja pa se od 2. septembra 2014.
Uredba 98/2013/EU splošni javnosti (fizičnim osebam posameznikom) omejuje dostopnost in
uporabo sedmih snovi (»omejene« predhodne sestavine za eksplozive), ki so naštete v prilogi
I. Državam članicam dopušča, da lahko splošni javnosti omogočijo dostop do teh snovi na
podlagi sistema dovoljenj oziroma evidentiranja izdaje.
Z osnovno izvedbeno uredbo je Republika Slovenija že izvedla vse potrebne ukrepe za njeno
izvajanje: določila je pristojne organe za izvajanje in organe za nadzor nad izvajanjem določb
Uredbe 98/2013/EU ter globe za prekrške v zvezi z njenim izvajanjem.
Na podlagi ocene Urada Republike Slovenije za kemikalije in Ministrstva za notranje zadeve
snovi, ki jih regulira Uredba 98/2013/EU v prilogi I, niso v splošni uporabi in za splošne
uporabnike nimajo uporabne vrednosti. Z zdaj veljavno uredbo se je Republika Slovenija
odločila, da bo Uredbo 98/2013/EU izvajala v osnovni različici, kot jo določa prvi odstavek 4.
člena, torej s popolno prepovedjo dostopnosti predhodnih sestavin za eksplozive, navedene v
prilogi I.
Pri dosedanjem izvajanju uredbe se je izkazalo, da nekatere predhodne sestavine spadajo v
skupine proizvodov, ki so lahko v uporabi tudi pri splošnih uporabnikih, in bi popolna omejitev
dostopnosti in uporabe povzročila nekatere nesorazmerne in nepotrebne posledice. Taka
skupina so npr. biocidni proizvodi na osnovi vodikovega peroksida, ki se uporabljajo za
zagotavljanje higiene in varne proizvodnje v kmetijstvu, in njihove dostopnosti ne bi smeli
omejevati. Podoben primer so tudi sredstva za dezinfekcijo bazenov, ki jih lahko uporabljajo
tudi zasebni lastniki. Uredba 98/2013/EU za nekatere predhodne sestavine zaradi omogočanja
takih uporab že sama dopušča izjeme z evidentiranjem prejemnikov, zato je bila v okviru
posvetovanj v medresorski delovni skupini za predhodne sestavine za eksplozive, ki deluje pri
Uradu Republike Slovenije za kemikalije, proučena in potrjena odločitev, da se za te primere
do zdaj veljavna popolna omejitev sprosti pod pogojem, da se prejemniki teh snovi ob izdaji
evidentirajo. Podobno rešitev so že uporabile tudi nekatere države članice EU.
Vir: MZ
Vlada izdala spremenjeno Uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
delo v tujini
Vlada je na današnji redni seji izdala Uredbo o spremembi Uredbe o plačah in drugih
prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu RS.
Uredba se spreminja zaradi spremenjenih indeksov življenjskih stroškov. Uredba o plačah in
drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini namreč v 7. členu določa, da spremembo
preglednice indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje zadeve, in sicer 1.
februarja, 1. junija in 1. oktobra. Zadnja sprememba indeksov je bila junija 2017. Spremembe,
ki se nanašajo na Indekse življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN),
začnejo veljati in se uporabljati 1. oktobra 2017.

Vir: MJU
Vlada sprejela sklep o izplačilih za priznane, a nezaračunane stroške iz leta 2012 v
družbi RTH
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o izplačilih za priznane, a nezaračunane stroške iz leta
2012 v družbi RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik.
Vlada se je seznanila, da so v RTH v obdobju 2012–2015 nastali stroški, ki so potrjeni s strani
izvajalca nadzora in ki zaradi varčevalnih ukrepov v javnem sektorju niso bili zaračunani
državnemu proračunu v obdobju njihovega nastanka, temveč so bili financirani s sredstvi od
prodaje premoženja RTH. Zato je vlada naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da v okviru
pogodbe o financiranju zapiralnih del za leto 2017 poplača vse preostale stroške v višini
2,053.000,00 evrov. Stroški se zaračunajo v septembrski situaciji za leto 2017.
Vir: MzI
Manjše spremembe v ustanovitvenem aktu Geološkega zavoda Slovenije
Vlada je sprejela sklep o manjših spremembah v ustanovitvenem aktu Geološkega zavoda
Slovenije. Spremembe sledijo potrebam, ki so se pokazale pri delovanju omenjenega zavoda
potem, ko se je ta oblikoval iz dela Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko.
Vir: MIZŠ
Vlada daje predhodno soglasje, da se začne stečajni postopek nad invalidskim
podjetjem MEDVEDEK, vzgoja in izobraževanje, d.o.o., Kostanjevica na Krki
16. 6. 2017 je upnik, družba Sberbank banka d.d. podala predlog za izdajo predhodnega
soglasja Vlade Republike Slovenije, da se nad dolžnikom, ki je invalidsko podjetje, družbo
MEDVEDEK, vzgoja in izobraževanje lahko začne stečajni postopek.
V vlogi upnik navaja, da namerava zoper invalidsko podjetje pred Okrožnim sodiščem v
Krškem vložiti predlog za začetek stečajnega postopka. Upnik je seznanjen, da ima dolžnik
status invalidskega podjetja in je zato skladno s tretjim odstavkom 223. člena Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju nad njim
dovoljeno začeti stečajni postopek samo, če da Vlada Republike Slovenije predhodno
soglasje.
Upnik v vlogi pojasnjuje, da je invalidsko podjetje insolventno in sicer je podana tako trajnejša
nelikvidnost, kot tudi prezadolženost v smislu 14. člena Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.
Vir: MDDSZ
Vlada o članstvu občine Bohinj v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje
»Alpine pearls«
Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero se Občini Bohinj, Triglavska cesta 35,
4264 Bohinjska Bistrica, odobri članstvo v Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje
»ALPINE PEARLS« s sedežem v Republiki Avstriji, Weng 42, A-5453 Werfenweng.
V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah
članicah EU, država članica na podlagi vloge občini ali regiji z odločbo odobri sodelovanje v
Evropskem združenju za teritorialno sodelovanje. Gre za samostojno pravno osebo, ki s ciljem

pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU združuje
samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU in izvaja skupne aktivnosti.
Občina Bohinj, ki jo zastopa župan Franc Kramar je podala predlog, da se želi včlaniti v
Evropsko združenja za teritorialno sodelovanje ALPINE PEARLS (EZTS ALPINE PEARLS), ki
so ga ustanovile avstrijske občine Hinterstoder, Mallnitz, Neukirchen am Großvenediger,
Weissensee, francoska občina Termignon, nemški občini Bad Reichenhall in Berchtesgaden,
italijanske občine Ceresole Reale, Cogne, Villnoess/Funes, Forni di Sopra, Limone Piemonte,
Moena, Moos im Passeiertal/Moso in Passiria, Ratschings/Racines, Valdidentro, Mals/Malles
Venosta in združenje občin Chamois in La Magdeleine, švicarski občini Disentis/Mustér in
Ormont-Dessus in slovenska občina Bled ter avstrijsko turistično združenje Werfenweng in
švicarski turistični društvi Interlaken (TOI) in Arosa Tourismus.
Preko ciljev EZTS ALPINE PEARLS bo Občina Bohinj z včlanitvijo v EZTS ALPINE PEARLS
poskušala udejanjiti najpomembnejše razvojne smeri iz Strategije trajnostnega razvoja Občine
Bohinj 2020+, ki so skrb za okolje in naravne vire, razvoj trajnostnega turizma ter kakovost
bivanja.
V upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da Občina Bohinj izpolnjuje vse z uredbama
predpisane pogoje, zato ji Vlada RS z odločbo odobri sodelovanje v EZTS »APLINE PEARLS«
s sedežem v Republiki Avstriji.
Vir: MJU
Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA za leto 2017
Vlada RS je sprejela Rebalans Poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d.o.o. za leto
2017.
Za vpis v knjigo sklepov je vlada pooblastila mag. Vojka Sotoška, direktorja javnega podjetja
INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Z rebalansom poslovnega načrta za leto 2017 se dodatno zagotavljajo sredstva za postavko
Načrt naložb v vodno, državno in lokalno infrastrukturo HE Brežice v višini 3.825.599 EUR
Pri sami izvedbi investicije je prišlo do sprememb oziroma do več del in dodatnih del, tako se
je tudi povečala vrednost glavne gradbene pogodbe z izvajalcem akumulacijskega bazena HE
Brežice, in sicer predvsem iz vidika dodatnih ukrepov za zaščito pred poplavami. Tako se bodo
dodatno zagotovljena sredstva namenila za zagotovitev dodatnih sredstev za izgradnjo
nedokončanih ureditev poplavne varnosti v zaledju akumulacijskega bazena HE Brežice.
Vir: MOP

Vlada potrdila kandidaturo Republike Slovenije za gostiteljstvo mednarodnega
zborovskega festivala Europa Cantat 2021
Vlada RS je na današnji redni seji potrdila kandidaturo Republike Slovenije za gostiteljstvo
mednarodnega zborovskega festivala Europa Cantat (17. – 25. julij 2021) in zadolžila
Ministrstvo za kulturo, da sproži vse potrebne postopke za kandidaturo, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti pa za izvedbo vseh s kandidaturo povezanih aktivnosti.
Zborovsko petje je aktivnost, ki združuje 37 milijonov prebivalcev Evrope. V Sloveniji je to
najštevilčnejša ljubiteljska dejavnost (po oceni Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti iz
2009 okoli 60.000 prebivalcev redno poje v zborih, po mednarodnem popisu 2012 pa naj bi v
12 mesecih pri rednem skupnem petju v kakršnikoli obliki v Sloveniji sodelovalo še enkrat
toliko prebivalcev). Zborovstvo združuje, je slovenski izraz, je množičnost, je tudi slovenska
kvaliteta, kreativnost in aktivnost. Zborovski pevci tako niti v Sloveniji niti širše v Evropi niso
marginalna skupina, ampak veliko in močno kulturno gibanje, ki v družbo prinaša veselje in
polnejše doživljanje bivanja.
Festival Europa Cantat 2021, ki poteka vsaka tri leta in ki bi ga v primeru uspešne kandidature
v letu 2021 gostila Slovenija, bi slovensko prisotnost na evropskem zborovskem zemljevidu
dodatno okrepil. Močno bi prispeval h krepitvi in nadaljnjemu celostnem in najširšem razvoju

slovenskega zborovstva, ki je najštevilčnejša kulturna dejavnost v Sloveniji in ki z
najuspešnejšimi zasedbami že dolgo vrsto let dosega izjemne mednarodne uspehe.
Gostiteljstvo festivala z učinki na številnih področjih bi Sloveniji omogočilo, da bi lahko svoje
zborovstvo in svojo pevsko kulturo razvijala tudi kot mednarodno blagovno znamko, podobno
kot so to storile na primer skandinavske in baltske države. To bi dolgoročno prineslo dodatne
pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše na gospodarskem, turističnem,
socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je
kultura tista, ki odpira vrata in podira meje med ljudmi in narodi.
Izvedba projekta je zasnovana izrazito medresorsko in tudi v sodelovanju z Mestno občino
Ljubljano, ki je že aktivno pristopila k projektu s podpornim pismom. V projekt bodo v
nadaljevanju vključene tudi druge lokalne skupnosti, saj bodo koncerti in druge aktivnosti
potekali tudi izven osrednje ljubljanske regije. Projekt zasleduje cilje in ukrepe, ki jih v
dosedanje pogovore vključena ministrstva opredeljujejo v svojih strateških dokumentih in ciljih.
Dodana vrednost projekta so tudi dodatni vidiki zborovskega petja kot socialne, terapevtske in
gospodarsko-turistične dejavnosti.
Vir: MK
Sprememba Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 –
2020
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji dala soglasje k spremenjenim Ključnim
elementom finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020 z dne 24. 8. 2017.
Ključni elementi finančnih instrumentov se spreminjajo zaradi uskladitve razdelitve finančnih
sredstev med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo na prednostnih naložbah 1.2 in 3.1, in
sicer glede na predlog spremembe Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020.
V skladu s spremembo Ključnih elementov finančnih instrumentov v programskem obdobju
2014 – 2020 je za finančne instrumente na prednostni naložbi 1.2. za Vzhodno kohezijsko
regijo namenjenih 34,2 mio EUR (prej 35,2 mio EUR) za Zahodno kohezijsko regijo pa 53,8
mio EUR (prej 52,8 mio EUR), na prednostni naložbi 3.1. pa za Vzhodno kohezijsko regijo 55,5
mio EUR (prej 54 mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo pa 79,5 mio EUR (prej 81 mio
EUR). Ker se sprememba nanaša na razporeditev sredstev za finančne instrumente znotraj
prednostnih naložb 1.2 in 3.1., kumulativno višina finančnih sredstev, namenjenih finančnim
instrumentom, tako na ravni prednostnih naložb 1.2. (88 mio EUR) in 3.1. (135 mio EUR) kot
tudi na ravni vseh sredstev za izvajanje finančnih instrumentov (253 mio EUR), ostaja
nespremenjena.
Zaradi navedene spremembe razdelitve sredstev za finančne instrumente med kohezijskima
regijama se v Ključnih elementih finančnih instrumentov v programskem obdobju 2014 – 2020
spreminja načrtovana delitev sredstev med kohezijskima regijama v letni dinamiki vplačil v
sklad skladov, in sicer so za finančne instrumente na prednostni naložbi 1.2 v letih 2017, 2019,
2021 in 2022 za Vzhodno kohezijsko regijo predvidene tranše v znesku 8,55 mio EUR (prej 8,8
mio EUR), za Zahodno kohezijsko regijo pa tranše v znesku 13,45 mio EUR (prej 13,2 mio
EUR); za finančne instrumente na prednostni naložbi 3.1 pa so v letih 2017, 2019, 2021 in
2022 za Vzhodno kohezijsko regijo predvidene tranše v znesku 13,875 mio EUR (prej 13,5 mio
EUR), za Zahodno kohezijsko regijo pa tranše v znesku 19,875 mio EUR (prej 20,25 mio
EUR).
Vir: MGRT
Sprememba načina seznanjanja s porabo sredstev okvirnih programov mednarodne
razvojne pomoči
Vlada Republike Slovenije je spremenila 6. točko sklepa št. 51105-1/2011/11 z dne 17. 3.
2011, ki sedaj določa, da se Vlada Republike Slovenije seznanja s porabo sredstev okvirnih

programov v okviru poročil o mednarodnem razvojnem sodelovanju za preteklo leto, ki jih
skladno z veljavno zakonodajo pripravlja nacionalni koordinator mednarodnega razvojnega
sodelovanja.
Okvirni programi obsegajo le manjši del uradne razvojne pomoči Republike Slovenije, in sicer
tisti del dvostranske pomoči, ki ga je mogoče načrtovati po državah ali regijah, del humanitarne
pomoči ter sredstva, predvidena za ozaveščanje o pomenu mednarodnega razvojnega
sodelovanja in krepitev zmogljivosti.
Sprememba omogoča, da se bo v prihodnje Vlada Republike Slovenije na celovitejši in
preglednejši način seznanjala s porabo sredstev okvirnih programov v okviru poročil o
mednarodnem razvojnem sodelovanju za preteklo leto.
Vir: MZZ
Seznanitev s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za
leto 2016
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o mednarodnem razvojnem
sodelovanju Republike Slovenije za leto 2016.
Slovenija je v letu 2016 povečala obseg sredstev za uradno razvojno pomoč na 73,57 milijona
evrov, kar predstavlja 0,19 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). 29-odstotno
povečanje obsega uradne razvojne pomoči glede na leto poprej je predvsem posledica
povečanja večstranske razvojne pomoči, kjer so k povečanju največ pripomogli prispevek v
proračun EU, porabljen za razvojno sodelovanje EU, prispevek v Evropski razvojni sklad (EDF)
in prispevek Oddelku za mirovne operacije Združenih narodov (UNDPKO).
Razpoložljiva dvostranska razvojna pomoč se je povečala za 12 odstotkov. V okviru
dvostranske razvojne pomoči v ožjem pomenu so opazna nihanja v različnih tipih pomoči,
humanitarna pomoč pa se je glede na leto prej znižala za 11 odstotkov. Administrativni stroški
so se povečali za 12 odstotkov.
Vlada Republike Slovenije je tudi sprejela sklep, da se omenjeno poročilo posreduje v
seznanitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
Vir: MZZ
Stališče vlade do predloga sklepa, ki se v imenu EU unije zastopa v Mednarodni
organizaciji za trto in vino
Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije
zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino. Vlada RS podpira Predlog sklepa.
Mednarodna organizacija za trto in vino (OIV) je medvladna znanstvena in tehnična
organizacija, dejavna v sektorju trte, vina in drugih proizvodov iz trte.
OIV prispeva k mednarodnemu usklajevanju obstoječih praks in standardov, povezanih z
vinom, z oblikovanjem resolucij na naslednjih področjih:
– razmere za proizvodnjo grozdja;
– enološki postopki;
– opredelitev in/ali opis proizvodov, označevanja in pogojev trženja;
– metode za analiziranje in ocenjevanje proizvodov iz trte.
OIV naj bi 20. oktobra 2017 na zasedanju izredne generalne skupščine sprejela sklep o
dodelitvi posebnega statusa Uniji v OIV. Unija v OIV nima uradnega statusa. Namen
predvidenega akta je okrepiti in formalizirati vlogo Unije v OIV.
Vir: MKGP

Stališče vlade do predloga sklepa glede predlogov o standardih kakovosti za sadje in
zelenjavo, ki se sprejmejo v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo
Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o stališču, ki se zavzame v imenu
Evropske unije glede predlogov o standardih kakovosti za sadje in zelenjavo, ki se sprejmejo v
okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo – delovna skupina UNECE za
standarde kakovosti v kmetijstvu (UNECE-WP.7). Vlada RS podpira predlog sklepa.
Dejavnosti določanja standardov Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE)
opravlja delovna skupina za standarde kakovosti v kmetijstvu (WP.7) v skladu z ženevskim
dogovorom o standardih kakovosti v kmetijstvu .
Delovna skupina WP.7 deluje v skladu s svojim mandatom in delovnimi postopki za sprejetje
standardov kakovosti UNECE v kmetijstvu. Predloge standardov kakovosti UNECE za sadje in
zelenjavo pripravita strokovna skupina za standardizacijo svežega sadja in zelenjave ter
strokovna skupina za standardizacijo suhih in posušenih proizvodov. Delovna skupina UNECE
WP.7 nato predloge soglasno sprejme ali jih pošlje strokovnim skupinam nazaj v razpravo. Ta
postopek poteka vsako leto.
Na ravni Unije bi se proizvodi iz sektorja sadja in zelenjave, ki se potrošnikom prodajajo sveži,
morali tržiti samo, če so v skladu z veljavnimi tržnimi standardi, če so zdravi, neoporečni in
tržne kakovosti ter če je navedena država porekla. Komisija je pooblaščena za določitev tržnih
standardov v sektorju sadja in zelenjave. Za nekatere proizvode iz sadja in zelenjave so
določeni posebni tržni standardi. Ti posebni tržni standardi temeljijo na standardih kakovosti
UNECE za te proizvode.
Proizvode, za katere ne veljajo posebni tržni standardi EU se obravnava v skladu s splošnim
tržnim standardom, kadar so skladni z vsemi veljavnimi standardi, ki jih je sprejela UNECE.
Posebni tržni standardi, ki so določeni za nekatere proizvode, bi morali biti enaki tistim, ki jih je
sprejela UNECE.
Standardi UNECE določajo minimalne ravni kakovosti, ki zagotavljajo skupen jezik za
spodbujanje pravične trgovine, preprečevanje tehničnih ovir za trgovino in povečanje
preglednosti trgov. Spodbujajo trajnostno trženje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
preprečevanje vstopa nizkokakovostnih kmetijskih proizvodov na trg in varstvo interesov
potrošnikov. Kot taki prispevajo tudi k harmonizaciji standardov za sadje in zelenjavo in bodo
določili okvir, ki bo zagotovil pošteno konkurenco pri trgovanju s sadjem in zelenjavo.
Standardi UNECE se oblikujejo v skladu s cilji sporazuma Svetovne trgovinske organizacije
(STO) o tehničnih ovirah v trgovini.
Ker standardi kakovosti UNECE v kmetijstvu za sadje in zelenjavo vplivajo na pravo Unije, je
treba določiti stališče, ki se, kar zadeva te standarde kakovosti, v imenu Unije sprejme v
delovni skupini UNECE-WP.7.
Vir: MKGP
Stališče vlade do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere
staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2018 uporabljajo v Baltskem morju
Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za
nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se za leto 2018 uporabljajo v Baltskem morju.
Vlad RS podpira predlog uredbe.
Predlog uredbe slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj izvajajo slovenski ribiči
ribolovne dejavnosti v severnem Jadranu.
Predlog določa ribolovne možnosti (celotne dovoljene ulove in ribolovne kvote) za leto 2018 za
nekatere staleže rib ali skupine staležev rib za države članice EU, ki izvajajo ribolov v
Baltskem morju.
Vir: MKGP

Stališče Slovenije do Sporazuma med EU in Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih
sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov
Vlada RS podpira predlog sklepa Sveta EU o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo in
Švicarsko konfederacijo o povezavi njunih sistemov trgovanja z emisijami toplogrednih plinov.
Sklenitev sporazuma podpira dolgoročni cilj politike EU in mednarodne skupnosti, ki želita
razviti dobro delujoč mednarodni sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, zlasti kot
sredstvo za doseganje podnebnih ciljev, tudi v skladu s Pariškim sporazumom. Sklenitev
sporazuma bo imela pozitiven vpliv na okolje.
EU je kot osrednji instrument za doseganje podnebnih ciljev vzpostavila Sistem EU za
trgovanje z emisijami (EU ETS). V sistemu sodelujoča podjetja lahko kupujejo ali prodajajo
emisijske kupone, na ta način pa se lahko emisije zmanjšujejo s čim manjšimi stroški. EU ETS
je prvi mednarodni sistem za trgovanje z emisijami CO2 v svetu, ki pa se že sedaj ne uporablja
le za države članice EU, temveč tudi za tri druge članice Evropskega gospodarskega prostora
– Norveško, Islandijo in Lihtenštajn.
Zasnova švicarskega ETS je na splošno zelo podobna zasnovi EU ETS. EU ETS in švicarski
ETS zajemata iste pline in industrijske sektorje, pri čemer uporabljata enake mejne vrednosti
za vključitev. Količina pravic, ki se vsako leto izdajo v okviru švicarskega ETS, se vsako leto
zmanjša v skladu z zmanjšanjem količine pravic na ravni EU.
Vir: MOP

Republika Slovenija bo sodelovala v Konzorciju evropske infrastrukture za evropski
sistem opazovanja plošč
Vlada se je seznanila z informacijo o nameravanem sodelovanju Republike Slovenije v
Konzorciju evropske infrastrukture za evropski sistem opazovanja plošč ( EPOS-ERIC).
Sklenila je, da Slovenija v njej sodeluje kot polnopravna članica in pooblastila Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, da izvede vse potrebne postopke za včlanitev. Za letno
članarino v EPOS-ERIC je za Slovenijo predviden prispevek 50.000 evrov.
Razumevanje zapletenega sistema Zemlje zahteva povezovanje raziskovalnih in opazovalnih
strategij ter infrastrukture za multidisciplinarno spremljanje geografsko razširjenih enot.
Mednarodna raziskovalna infrastruktura »Evropski sistem opazovanja plošč« (ang. »European
Plate Observing System« - EPOS) sodi na področje spremljanja in opazovanja geofizikalnih in
potresnih pojavov. Omogoča inovativne pristope za boljše razumevanje fizikalnih procesov, ki
povzročajo in vplivajo na potrese, vulkanske izbruhe, naravne katastrofe in cunamije, kot tudi
tiste, ki vplivajo na tektonske premike in dinamiko zemeljske površine.
Projekt EPOS je tik pred vzpostavitvijo. Ustvaril bo enotno in trajnostno infrastrukturo, ki bo
vključevala terenske mreže geofizikalnega monitoringa, lokalna opazovanja in
eksperimentalne laboratorije v Evropi. Uporabnikom bo zagotavljal tekoče, zanesljive in
primerljive podatke. S pomočjo enotnega portala se bodo podatki zagotavljali za državno
upravo, za raziskovalne namene, za namene preprečevanja in reševanja v primerih naravnih
katastrof, za izobraževanje.
Za Slovenijo, ki tudi leži na tektonsko aktivnem terenu, bo EPOS dobra osnova za pripravo
ustrezne raziskovalne infrastrukture in posledično za izboljšanje protipotresne varnosti
V okviru EPOS je načrtovana tudi vzpostavitev programa štipendij, namenjenih mladim
raziskovalcem, ki bo novi generaciji raziskovalcev na tem področju omogočil pridobitev znanj
in veščin za polno izkoriščanje potenciala nove raziskovalne infrastrukture. Pričakovane koristi
vključenosti Slovenije v EPOS se kažejo na področju raziskav, gospodarstva in izobraževanja.
Vir: MIZŠ

Vlada se je seznanila z nameravanim podpisom memoranduma o soglasju glede načel
za ustanovitev in delovanje DECI bojne skupine Evropske unije ter tehničnega dogovora
o logistični podpori pri uporabi bojne skupine
Vlada Republike Slovenije se je na seji 28. septembra 2017 seznanila z Informacijo o
nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med zveznim ministrom za obrambo in šport
Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške, Ministrstvom za obrambo
Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo
Republike Slovenije o načelih za ustanovitev in delovanje DECI bojne skupine Evropske unije,
ki bo Evropski uniji na voljo v drugi polovici leta 2017, ter Tehničnega dogovora med zveznim
ministrom za obrambo in šport Republike Avstrije, Ministrstvom za obrambo Republike
Hrvaške, Ministrstvom za obrambo Italijanske republike, Ministrstvom za obrambo Madžarske
in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o logistični podpori pri uporabi bojne skupine,
ki bo Evropski uniji na voljo v drugi polovici leta 2017.
Na ravni ministrstev za obrambo sodelujočih držav (Republike Avstrije, Republike Hrvaške,
Italijanske republike, Madžarske in Republike Slovenije) je bilo 15. aprila 2014 podpisano
Pismo o nameri o večnacionalni bojni skupini Evropske unije, s katerim so države izrazile
namero, da se ustanovi večnacionalna bojna skupina Evropske unije (EUBG) na podlagi
večnacionalnih sil kopenske vojske (Multinational Land Force – MLF), vključno z državami
Pobude za regionalno obrambno sodelovanje (Defence Cooperation Initiative – DECI).
Slovenska vojska je sodelovala že v EUBG, ki je bila Evropski uniji na voljo v prvi polovici leta
2017. Po odločitvi vlade 21. junija 2017 bo nadaljevala sodelovanje v EUBG tudi v drugi
polovici leta 2017. V ta namen bo treba skleniti nov memorandum o načelih za ustanovitev in
delovanje DECI EUBG ter tehnični dogovor o logistični podpori pri uporabi EUBG, ki bo
Evropski uniji na voljo v drugi polovici leta 2017. S tem bodo urejena medsebojna razmerja
sodelujočih držav v EUBG, ki bo Evropski uniji na voljo v drugi polovici leta 2017, saj sta
predhodni memorandum in tehnični dogovor, sklenjena za sodelovanje v EUBG v prvi polovici
leta 2017, že prenehala veljati.
Vir: MO
Poročilo Varuha človekovih pravic o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Posebnim poročilom Varuha človekovih pravic
Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem
neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.
Posebno poročilo obravnava kršitve človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem
neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.
Gre za medresorsko problematiko, s katero so seznanjena vsa pristojna ministrstva Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje in
Ministrstvo za pravosodje.
Na ravni državnih sekretarjev od začetka leta 2016 potekajo dogovori o reševanju nastale
problematike, teh srečanj se udeležujejo tudi predstavniki Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije ter Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Ustanovljena je bila Delovna
skupina za spremembo Zakona o duševnem zdravju (nosilec MZ) in Delovna skupina za
vzpostavitev specializirane enote za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem
zdravju (nosilec MDDSZ). Cilj slednje je vzpostaviti sistem, ki bo odpravil dosedanje
pomanjkljivosti in nepravilnosti v sistemu obravnave oseb z najzahtevnejšimi težavami v
duševnem zdravju, ki zaradi motenj življenjsko ogrožajo sebe ali druge.
Po pregledu praks iz tujine je delovna skupina prišla do sklepa, da je potrebno trenutno
ureditev spremeniti, saj je obravnava teh oseb, kot jo poznamo v Sloveniji, neustrezna in
posebnost v evropskem prostoru. Po določilih Zakona o duševnem zdravju se namreč osebe,
pri katerih zaradi duševnega stanja obstaja velika (ponovitvena) nevarnost storitve kaznivega
dejanja, namešča v posebne socialnovarstvene zavode, ki so prvenstveno namenjeni drugim

ranljivim ciljnim skupinam. Trenutna ureditev ne omogoča ustrezne (multidisciplinarne)
obravnave za osebe z najtežjimi motnjami v duševnem zdravju.
Vir: MDDSZ
Odgovor na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Marjana Pojbiča v zvezi
z oskrbovanimi stanovanji.
Oskrbovana stanovanja in oskrba v njih ne spadajo v mrežo javne službe, se pa v njih lahko
izvaja socialno varstvena storitev pomoč na domu kot del javne službe, če se občina s tem
strinja. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za
starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje določa minimalne tehnične
zahteve za graditev stavb z oskrbovanimi stanovanji in oskrbovanih stanovanj za starejše, ne
glede na število oskrbovanih stanovanj v takih stavbah ter način zagotavljanja pogojev za
obratovanje oskrbovanih stanovanj.
Odgovornosti pri graditvi določa Zakon o graditvi objektov. Tam je določeno, da je za kakovosti
in pravilnost projekta odgovoren odgovorni vodja projekta, drugi odgovorni projektanti in
izdelovalci elaboratov, študij in podobnih dokumentov. Upravni organ pri izdaji gradbenega
dovoljenja ne preverja skladnosti z veljavnimi gradbenimi predpisi, ampak le s prostorskim
aktom. Preveri pa, da je projektno dokumentacijo izdelal usposobljen projektni tim. Podobno je
pri izdaji uporabnega dovoljenja. V tem postopku upravni organ pred izdajo po navadi razpiše
tehnični pregled, na katerem se preveri, ali je projekt izveden v skladu z izdanim gradbenim
dovoljenjem. Tudi pri izdaji uporabnega dovoljenja odgovornosti za pravilno izvedbo ne nosi
upravni organ, ampak projektant, nadzornik in izvajalec.
Nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev
oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
izvaja gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor. Inšpekcijski
nadzor nad tem, ali prodajalci pri prodaji enostanovanjskih stavb in stanovanj potrošnikom
ravnajo v skladu z določbami 2. poglavja Zakona o varstvu kupcev stanovanj in
enostanovanjskih stavb, opravljajo inšpektorji stanovanjske inšpekcije. Prodajo oskrbovanih
stanovanj ureja Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v zvezi z zastrupljanjem
otrok zaradi zastrupljenega okolja na Koroškem
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje Andreja Čuša v
zvezi z zastrupljanjem otrok zaradi zastrupljenega okolja na Koroškem.
Vlada RS poslancu odgovarja:
Več stoletij dolga izraba svinčeve rude v Zgornji Mežiški dolini (rudnik, topilnica) je v okolju
pustila neizbrisen pečat. Kljub ukinitvi primarnega pridobivanja svinčeve rude in drugih
sanacijskih ukrepov, je v nekaterih segmentih okolja ostalo staro onesnaženje, predvsem
zemlji in prahu. Da bi zmanjšali izpostavljenost in vnos svinca pri prebivalcih Zgornje Mežiške
doline in na ta način zaščitili njihovo zdravje je država leta 2007 začela izvajati sanacijske
ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti svincu in o obveščanju in ozaveščanju prebivalstva o
možnih virih strupenih kovin in načinih zmanjšanja njihovega vnosa v telo ter o varni in
varovalni prehrani. Ukrepi se izvajajo na podlagi sprejetega Odloka o območjih največje
obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški
dolini (Uradni list RS, št. 119/07).
Ukrepi se od leta 2007 izvajajo skladno z dolgoročno zastavljenim programom od 2007 do
2022, natančneje pa so opredeljeni v letnih programih ukrepov za posamezno koledarsko leto.
Na tak način je zagotovljeno usmerjeno izvajanje ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev. Za
izvajanje ukrepov do leta 2022 je namenjenih 13 milijonov evrov.

V zadnjih desetih letih so bili izvedeni številni ukrepi, kot so zamenjava onesnažene zemlje in
zasajene trave na javni površini, ki so namenjene zadrževanju otrok ter preplastitev javnih
površin, po katerih se gibljejo in zadržujejo otroci, prekrivanje makadamskih površin iz katerih
se dviguje prah, ki vsebuje tudi svinec, uvedeno je bilo mokro čiščenje javnih površin ter
čiščenje fasad in ostrešij stavb, namenjenih za bivanje, ureditev golih javnih površin z
rastlinskimi prevlekami in lokacij za varno vrtnarjenje, subvencije za prehrano prebivalcem v
javnih ustanovah v onesnaženem območju ter obveščanje in ozaveščanje prebivalcev o
možnih virih strupenih kovin in načinih zmanjševanja njihovega vnosa v telo ter o varni in
varovalni prehrani. Za izvajanje teh ukrepov je bilo namenjenih malo več kot 8 milijonov evrov.
Kot je razvidno iz priloženega Poročila izvajanju programa ukrepov za izboljšanje kakovosti
okolja v Zgornji Mežiški dolini v letu 2016 (v nadaljevanju: poročilo) rezultati kažejo, da se je
stanje močno izboljšalo. Večina makadamskih površin v centrih krajev je bilo preplaščenih,
otroška igrišča so bila urejena, mokro čiščenje cest se redno izvaja, potekajo redni monitoringi
okolja in krvi otrok ter ciljane informativno motivacijske aktivnosti za prebivalstvo.
Učinkovitost izvedenih ukrepov se med drugim spremlja tudi z merjenjem vsebnosti svinca v
krvi otrok. Cilj dolgoročnega (petnajstletnega) sanacijskega programa je doseči, da bo več kot
95 % otok iz Zgornje Mežiške doline imelo takšne vsebnosti svinca v krvi, ki ne bodo
predstavljale tveganje za njihovo zdravje (manj kot 100 μg/l). Podatki kažejo, da so bili ukrepi
učinkoviti in se približujejo ciljni vrednosti. Ob začetku izvajanja ukrepov je bil delež tri leta
starih otrok iz Zgornje Mežiške doline z vsebnostjo svinca v krvi nad 100 μg/l približno 45 % in
je že leta 2010 prvič padel pod 10 %, od takrat se giblje med 7 in 17 %. Letni programi
ukrepov omogočajo usmerjeno izvajanje ukrepov, tako so se po letu 2013 uvedle individualne
obravnave otrok z osebnimi svetovalnimi razgovori s starši. V zadnjih letih je Nacionalni inštitut
za javno zdravje okrepil obveščanje in osveščanje prebivalcev. Okrepile so se tudi aktivnosti z
zaposlenimi v industriji svinca, saj se je izkazalo da prenašajo težke kovine v domače okolje.
Lokalna skupnost izvaja sanacijske ukrepe, vendar ti učinkujejo le v kombinaciji z
upoštevanjem ukrepov, ki se svetujejo posameznikom (npr. higiena, mokro čiščenje, uživanje
prehrane, ki zmanjšuje absorpcijo svinca, previdnost pri renovacijskih delih, ničeln prenos iz
delovnega okolja, …).
Uvid v ukrepe in tudi rezultate dosedanjega delovanja prikazuje priloženo poročilo. Trenutno
se izvajajo ukrepi skladno s Programom ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji
Mežiški dolini za leti 2016 in 2017 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 35400-1/2016/4 z dne
19. 5. 2016). V letu 2016 so bili izvedeni naslednji ukrepi:
- Ureditev otroških igral ob kulturnem domu v Črni,
- Preplastitve Lenartove ceste, parkirišča pred Zdravstvenim domom, ceste pred restavracijo
na Poleni, pešpoti na Stržovo, okolice objekta pri stadionu v Mežici peš,
- Preplastitev makadamske ceste Podpeca-Mitnek, površin v naselju Rudarjevo, centru Črne,
Bistri, Javorju in Žerjavu v Črni na Koroškem,
- Izvajalo se je mokro čiščenje utrjenih površin v obeh občinah,
- Urejena je bila ozelenitev gole površine v Žerjavu, dopolnjen je bil varni vrt »Greda«,
sanirana dotrajana fasada na večnamenski, stavbi v centru Črne,
- Potekal je monitoring tal, zraka in krvi otrok ter redno informiranje prebivalstva s posebnim
poudarkom na krepitvi ozaveščenosti staršev glede možnih ukrepov za zmanjšanje vnosa
svinca v telo.
V prihajajočem obdobju bomo ciljano izvajali nadaljnje ukrepe. V letu 2018 bo ponovno
izvedena posebna raziskava obremenjenosti otrok iz Zgornje Mežiške doline s svincem, ki
vključuje več otrok različne starosti in bo poleg boljše informacije o obremenjenosti otrok
prispevala k boljšemu razširjanju osnovnih informacij o možnih načinih zmanjšanja vnosa
svinca v telo.
Pripravljamo tudi usmerjeno kampanjo opozarjanja na tvegane prakse pri uporabi in delu z
gradbenim materialom, obremenjenim s svincem . V ta kontekst sodi tudi poostren inšpekcijski
nadzor okoljske, in delovne inšpekcije.
V jesenskem času bodo izvedene meritve onesnaženosti zraka na več točkah v Zgornji
Mežiški dolini in če bodo izkazane potrebe, bo okrepljeno izvajanje monitoringa zraka, ki se
trenutno izvaja le na najbolj izpostavljenem merilnem mestu v Žerjavu. V primeru vzpostavitve

tehničnih pogojev in ustreznega interesa prebivalstva se obeta tudi možnost sanacije tal iz
zasebnih vrtičkov. Vse to so ukrepi, ki bodo pripomogli k nadaljnjemu nižanju vsebnosti svinca
v krvi otrok.
Vir: MZ
Vlada sprejela odgovor na poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z napovedano
stavko voznikov Arrive Slovenije in njenih hčerinskih podjetij
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo Mihe Kordiša v zvezi z
napovedano stavko voznikov Arrive Slovenija in njenih hčerinskih podjetij ter ga poslala
Državnemu zboru RS.
Na poziv Mihe Kordiša, naj se vsem podjetjem, ki ne bodo zagotavljali s koncesijo podeljenih
nalog, odvzame koncesija, vlada odgovarja: Ministrstvo za infrastrukturo je od Inšpektorata RS
za infrastrukturo pridobilo ugotovitve o inšpekcijskem nadzoru glede izvajanja prevozov v
skladu s koncesijsko pogodbo pri prevoznikih skupine Arriva Slovenija. Iz njih je razvidno, da
med inšpekcijskimi postopki niso bile ugotovljene takšne nepravilnosti, da bi se koncesija
odvzela.
Odvzem koncesije zaradi prekinitve izvajanja prevozov sicer urejata Zakon o prevozih v
cestnem prometu in Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz
potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe.
Zakon glede opravljanja prevozov potnikov ob stavki določa, da morajo domači prevozniki, ki
izvajajo prevoze potnikov v cestnem prometu, med stavko zagotoviti izvajanje mednarodnega
linijskega prevoza potnikov, ki je določen z mednarodnimi pogodbami, v javnem linijskem
prevozu potnikov v notranjem prometu pa prevoz dnevne migracije potnikov (prevozi na delo in
v šolo itd.).
Ker med stavko pri izvajanju gospodarske javne službe javnih potniških prevozov prihaja do
prekinitev izvajanja določenih prevozov na linijah, zakon v teh primerih določa obveznosti
prevoznika: ta je dolžan obvestiti javnost po sredstvih javnega obveščanja takoj, ko nastopijo
okoliščine, ki so povzročile prekinitev izvajanja prevozov po linijah, istočasno pa tudi
pripadajoče avtobusne postaje, avtobusna postajališča in organ JPP.
Tudi uredba določa obveznost koncesionarja ob prekinitvah izvajanja prevozov: koncesionar
mora v takšnih primerih obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja, istočasno pa tudi
direkcijo, avtobusne postaje ter pomembnejša avtobusna postajališča.
Uredba določa tudi, da se koncesija odvzame v primeru, če koncesionar po lastni krivdi ne
izvaja koncesije in zato nastanejo motnje pri izvajanju storitev.
Vir: MzI
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje glede obravnave delavcev migrantov
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela odgovor na poslansko vprašanje
poslanca Andreja Čuša v zvezi z domnevno nepravično obravnavo delavcev migrantov.
Čuš je na vlado naslovil poslansko vprašanje v zvezi z domnevno nepravično obravnavo
delavcev migrantov. Pravi, da vprašanje naslavlja ponovno, saj je že 3. 3. 2017 na ministrico
za finance naslovil vprašanje, ker je želel prejeti določene izračune, ki se tičejo delavcev
migrantov, vendar s prejetim odgovorom ni bil zadovoljen, saj so bili v odgovoru spremenjeni
podatki, ki jih je postavil v vprašanju. Eno od temeljnih izhodišč, ki je zapisano, med drugim v
obrazložitvi k zadnjim spremembam 45. člena Zakona o dohodnini je, da je potrebno omogočiti
enake pravice davčnim zavezancem, ki opravljajo delo v tujini in podležejo drugačnim pravnim
ureditvam pri izplačilu stroškov v zvezi z delom. Tokrat zato, da ne bo nesporazuma, pošilja

tabele, kjer želi, da se dopolnijo z ustreznimi podatki, tako da se ugotovi ali po trenutni
zakonodaji na razpoložljiv dohodek rezidenta vpliva država njegovega delodajalca. Želi, da se
razpoložljiv dohodek izračuna kot: Razpoložljiv dohodek = bruto plača – prispevki – dohodnina
+ stroški (v kolikor so bili povrnjeni od delodajalca).
Za izračun si je izmislil tudi naslednje kriterije:
- Bruto letni dohodek: 18.696 evrov
- Prispevki: 4.131,82 evrov
- Priznani stroški v zvezi z delom: 2.400 evrov, pri določenih izračunih se upošteva pot v eno
smer 40 km (lastni prevoz), prisotnost na delovnem mestu 240 dni in za zaposlenega v javnem
sektorju se upošteva tudi povračilo stroška za prehrano in lastni prevoz, v veljavni višini za leto
2017, delavcu migrantu pa se prizna tudi strošek za prevoz na delo povišan za 80 % glede na
uredbo.
Čuš želi različne izračune davčnih osnov, vštevanja stroškov, razpoložljivega dohodka in
odgovor, zakaj se za napotenega delavca v tujino višina neobdavčenega zneska dnevnic v
različnih državah priznava v različnih zneskih.
Vlada mu odgovarja, da so pravice iz delovnega razmerja med zaposlenimi delavci v Sloveniji
in zaposlenimi delavci migranti različne, kar pomeni, da so tudi pripravljeni izračuni, z
upoštevanjem njegovih predpostavk zgolj teoretični in ne izkazujejo dejanskega stanja.
Namreč z upoštevanjem različnih načinov vključevanja stroškov povezanih z delom z vidika
primerjave obdavčitve zaposlenega delavca v Sloveniji in zaposlenim delavcem migrantom ni
najbolj ustrezna, temveč je pri tem treba izpostaviti nekatere ključne elemente, ki lahko
neposredno napačno vplivajo na utemeljevanje v obdavčitvi zaposlenega delavca v Sloveniji in
zaposlenega delavca migranta. Zavedati se je treba, da se pri izračunu davčne obveznosti v
primeru, ko se stroški povezani z delom ne vštevajo v davčno osnovo oz. znižujejo davčno
osnovo, kar velja za delavca, zaposlenega pri tujem delodajalcu za delo v tujini, priznajo
bistveno višji stroški tako prehrane kot prevoza. Obenem pa je z vidika pravičnega prikaza
obremenitve treba izhajati tudi iz drugačne višine prispevkov za socialno varnost, ki se
razlikujejo med delavcem zaposlenim v Sloveniji ter zaposlenim delavcem migrantom.
Vlada torej k izračunom, ki so pripravljeni na podlagi njegovih predpostavk opozarja, da:
- višina povračila stroškov prevoza temelji na višini, ki velja za zaposlenega v javni upravi v
Sloveniji, ki je na službeni poti. To pomeni, da taka primerjava ni ustrezna, saj se povedano
drugače primerja osebo, ki je na službeni poti in osebo, ki ni na službeni poti, temveč le
opravlja delo pri tujem delodajalcu. Vlada torej poudarja, da je pri izračunu temeljno izhodišče,
ki ga je pri primerjavi neto razpoložljivega dohodka v posameznih izračunih treba zasledovati,
torej ustrezna višina povračila stroškov prevoza pri javnem uslužbencu, ki temelji na povračilu
stroška v višini cene najcenejšega javnega prevoza.
- izenačitev prispevkov za socialno varnost ni primerna, saj obstajajo pomembne razlike v
višini prispevkov in dejstvu, da delavec migrant ne plačuje prispevkov za socialno varnost v
Sloveniji in po slovenski zakonodaji, temveč v državi in po zakonodaji, ki velja v državi, kjer
delo opravlja,
- povračila stroškov prevoza in prehrane, ki so povrnjeni s strani delodajalca, kot tudi v
primeru, ko se stroški ne vštevajo v davčno osnovo oz. le-ti znižujejo davčno osnovo, so del
bruto dohodka. Kadar so stroški povrnjeni s strani delodajalca (kar pravzaprav velja v primeru
delavca, zaposlenega v Sloveniji) izvzeti iz obdavčitve, niso vključeni v osnovo za prispevke za
socialno varnost, medtem, ko so v primeru, ko stroški znižujejo davčno osnovo oz. se ne
vštevajo v davčno osnovo stroški v zvezi z delom del bruto dohodka, ki so vključeni v osnovo
za prispevke za socialno varnost. To dejstvo v izračunih, ki jih predlaga Čuš, ni upoštevano.
Ne glede na navedene razlike, ki vplivajo na položaj oz. razpoložljivi dohodek delavca
migranta oz. na zaposlenega delavca v Sloveniji in so kot je bilo že povedano v uvodu
neprimerljive, je vlada vseeno pripravila izračune na podlagi njegovih predpostavk, ki vsi
temeljijo na veljavni davčni lestvici in olajšavah za leto 2017.
Vlada poudarja, da torej vsi teoretični izračuni, ki so bili pripravljeni, ne izkazujejo dejanskega
stanja delavca zaposlenega v Sloveniji in delavca migranta. Pri izračunih moramo namreč
izhajati iz razlik, ki so povezane z definicijo davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja kot

izhaja iz ZDoh-2, upoštevati je treba razliko pri višini osnove za izračun prispevkov za socialno
varnost, saj se delavcu, zaposlenemu v Sloveniji, povračila stroškov ne štejejo v osnovo za
plačilo prispevkov za socialno varnost, medtem ko se delavcu migrantu prispevki za socialno
varnost obračunajo od celotnega dohodka (v skladu z zakonodajo države, v kateri opravlja
delo). Pri tem je nujno izpostaviti tudi dejstvo, da se delavcu, zaposlenemu pri tujem
delodajalcu za delo v tujini, pri izračunu davčne obveznosti upoštevajo višji stroški v zvezi z
delom v primerjavi z delavcem, zaposlenim v Sloveniji.
K vsemu navedenemu lahko vlada še dodatno pritrdi, da je skozi različne ukrepe na davčnem
področju, ki jih je že sprejela in vplivajo neposredno tudi na položaj delavcev migrantov,
reševala to skupino davčnih zavezancev. Vlada torej s spremembami na tem področju
zasleduje osrednje načelo davčne politike, to je pravičnost in s tem enaka obravnava
dohodkov in zavezancev.
Vir: MF
Dovoljenje za uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda
Vlada Republike Slovenije je izdala odločbo, s katero Zavodu za preverjanje avtentičnosti
zdravil, Dunajska 159, Ljubljana, dovoli uporabo besede »Slovenija« v imenu zavoda, ki se
glasi: »Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil Slovenije«.
Vlada Republike Slovenije je dne 14. 3. 2017 prejela predlog Zavoda za preverjanje
avtentičnosti zdravil za izdajo dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v imenu Zavoda za
preverjanje avtentičnosti zdravil Slovenije. V njem navaja, da so ustanovitelji Mednarodni
forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ, Združenje proizvajalcev zdravil
Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije in Trgovinska zbornica Slovenije – Sekcija
veletrgovcev z zdravili, kot predstavniki vseh deležnikov v dobavni verigi zdravil v Sloveniji, s
podpisom Akta o ustanovitvi Zavoda za preverjanje avtentičnosti zdravil, ustanovili Zavod za
preverjanje avtentičnosti zdravil.
ZAPAZ je neprofitna organizacija, ustanovljena z namenom vzpostavitve in upravljanja z
nacionalnim sistemom za zagotavljanje avtentičnosti in varnosti zdravil, ki je del sistema, ki
deluje na področju celotne Evropske unije, ter je kot nosilec pristojnosti v Republiki Sloveniji
zadolžen za sodelovanje z evropskimi partnerji tega projekta
Vir: MGRT

Vlada izvedla prerazporeditev pravic porabe
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji izvedla prerazporeditev pravic porabe
različnih proračunskih uporabnikov.
Na podlagi ocene prostih pravic porabe do konca leta, je ministrstvo za finance vladi
predlagalo prerazporeditev pravic porabe v skupni višini 32.907,00 EUR na okrožna sodišča
za stroške sodnih postopkov in brezplačno pravno pomoč, kar bo omogočilo nemoteno
reševanje sodnih zahtev do konca oktobra 2017.
S prerazporeditvijo ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja zadosten obseg pravic porabe za
subvencioniranje prevozov dijakov in študentov do konca leta 2017 (kar sodi v izvajanje
gospodarske javne službe v linijskem prometu). Prav tako se zagotavljajo pravice porabe za
financiranje obveznosti, kot izhajajo iz dodatka št. 2 k Pogodbi o financiranju programa
postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje Hrastnik za leto 2017, ki je v fazi podpisovanja.
Pravice porabe se prerazporejajo s proračunskih postavka v okviru finančnega načrta
ministrstva za infrastrukturo, na katerih se ocenjuje, da bodo sicer v tej višini ostale
nerealizirane.

Ministrstvo za finance je pozvalo proračunske uporabnike, da za morebitne proste pravice
porabe do konca leta pripravijo predloge prerazporeditev v splošno proračunsko rezervacijo in
sicer na postavko Tekoča proračunska rezerva, za pokrivanje drugih obveznosti državnega
proračuna. Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da bodo pravice porabe na proračunskih
postavkah sicer ostale nerealizirane, zato predlaga prerazporeditev v proračunsko rezervo v
višini 1,4 mio EUR.
Vir: MF
Mnenje vlade k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja "srebrni križ za zasluge"
slovenski državljanki ge. Žuži Sečko
Vlada Republike Slovenije daje pozitivno mnenje k podelitvi madžarskega državnega
odlikovanja "srebrnega križa za zasluge" slovenski državljanki ge. Žužani Sečko in ga
posreduje Uradu predsednika Republike Slovenije.
Veleposlaništvo Madžarske v Ljubljani je Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije
10. avgusta 2017 posredovalo noto št. 123/HU/2017, v kateri je zaprosilo za soglasje
slovenskih oblasti k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja "srebrni križ za zasluge"
slovenski državljanki ge. Žužani Sečko.
Veleposlaništvo v navedeni noti pojasnjuje, da želi Vlada Madžarske z državnim odlikovanjem
ge. Žužani Sečko, eni od ustanoviteljic in predsednici Madžarskega kulturnega društva –
Magyar Művélődési Egyesület "Baráti Kör" Murska Sobota, izraziti zahvalo za njene zasluge
pri negovanju in ohranjanju madžarskega jezika in kulture na območju Murske Sobote.
Na podlagi navedenega je Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije predlagalo, da
Vlada Republike Slovenije poda pozitivno mnenje predsedniku Republike Slovenije za izdajo
soglasja k podelitvi madžarskega državnega odlikovanja "srebrni križ za zasluge" slovenski
državljanki ge. Žužani Sečko".
Vir: MZZ
Vlada sprejela sklep o odvzemu statusa javne železniške infrastrukture in določitvi
upravljavca nepremičnin
Vlada je na današnji seji sprejela sklep o odvzemu statusa javne železniške infrastrukture in
določitvi upravljavca na nepremičninah v Borovnici (parc. št. 3626/2 in 3626/3), Zabočevem
(parc. št. 2072/6 in 2072/7), Gabrju (parc. št. 831/19), Stari Žagi (parc. št. 3404/5) in Stražišču
(parc. št. 500/3 in 500/4).
Sprejela je tudi sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo izda odločbo o odvzemu statusa javnega
dobra in jo po pravnomočnosti pošlje pristojnemu organu kot predlog za vknjižbo lastninske
pravice v korist Republike Slovenije. Po izbrisu zaznambe statusa javne železniške
infrastrukture iz zemljiške knjige se na omejenih nepremičninah kot upravljavec določi
Ministrstvo za infrastrukturo.
Omenjene nepremičnine imajo zdaj v zemljiški knjigi status javne železniške infrastrukture.
Družba SŽ-Infrastruktura pa je kot zakoniti upravljavec javne železniške infrastrukture v dopisu
podala izjavo, da na teh nepremičninah ni objektov in naprav, potrebnih za nemoteno odvijanje
javnega železniškega prometa, in da parcele ne služijo funkcionalno njeni namenski rabi, ker
nepremičnine v naravi predstavljajo zemljišče, na katerih so parkirišče, cesta in
transformatorska postaja.
V takih primerih, ko nepremičnina ne služi več namenu, za katerega ji je bil dodeljen status
javnega dobra, o njeni namembnosti odloča vlada. Ta določi upravljavca, ki se lahko v
zemljiški kataster vpiše po izbrisu zaznambe o javnem dobrem iz zemljiške knjige. Do izbrisa
zaznambe je upravljavec nepremičnin družba SŽ-Infrastruktura.
Vir: MzI

Vlada o spremembi določitve odstotka vrednosti pravnih poslov v zvezi s premičnim in
nepremičnim premoženjem v letu 2017
Sklep vlade iz 5. 1. 2017 se v delu, ki se nanaša na določitev odstotka vrednosti pravnih
poslov, ki jih lahko upravljavci nepremičnega in premičnega premoženja v letu 2017 sklepajo
na podlagi 12. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju spremeni iz 10 % oz. 3.681.399,80
EUR v » -20 % skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za organe
državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije
in javne sklade za leto 2017 oziroma 7.362.799,60 EUR«.
Predlaga se povišanje kvote za sklepanje pravnih poslov pridobivanja nepremičnega
premoženja za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske
zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2017 za pravne posle, ki se lahko sklepajo
izjemoma izven letnih načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem v skladu z Zakonom o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, predvsem zaradi
spremenjenih potreb upravljavcev stvarnega premoženja države, ki jih ni bilo mogoče določiti
ob pripravi načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem države za leto 2017 ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv upravljavca.
Do zdaj veljavna kvota za pridobivanje nepremičnega premoženja je bila v celoti porabljena in
zato od konca avgusta 2017 ne omogoča več sklepanja pravnih poslov, kar je tudi poglavitni
razlog za povišanje veljavnega odstotka skupne vrednosti pravnih poslov pridobivanja
nepremičnega premoženja.
Predlagamo povišanje na 20 % skupne vrednosti načrtov pridobivanja predstavlja pa je tudi
zakonski maksimum.
Vir: MJU

