SPOROČILO ZA JAVNOST
Ljubljana, 17. januar 2019

15. redna seja Vlade RS
Sprememba Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada
Vlada je sprejela Spremembo Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS kot javnega sklada
(SSRS).
Predmet spremembe Akta o ustanovitvi SSRS so pogoji za imenovanje članov nadzornega sveta, ki
predstavljajo Ministrstvo za okolje in prostor. S spremembo se predlaga, da imata predstavnika
Ministrstva za okolje in prostor najmanj pet let delovnih izkušenj na stanovanjskem področju oziroma
področju urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in graditve stanovanjskih objektov.
S spremembo akta se predlaga tudi, da se po sprejetju spremembe Akta o ustanovitvi Stanovanjskega
sklada RS ponovno preveri izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev pri že imenovanih članih
nadzornega sveta.
Vir: MOP
Sprejet je Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 - 2023
Vlada je sprejela Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada 2018 – 2023, ki ga je
obravnaval Nadzorni svet Slovenskega podjetniškega sklada na 3. redni seji, dne 7. 9. 2018.
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija Republike Slovenije,
ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojno - poslovne
projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) vključno s finančnimi sredstvi za
zagon podjetij in mikrofinanciranje v Republiki Sloveniji.
Strateški program Slovenskega podjetniškega sklada za obdobje 2018 – 2023 predstavlja strateške
usmeritve in cilje, ki jim bo Sklad sledil v naslednjem srednjeročnem obdobju.
Izhodišča za definiranje temeljnih strateških elementov poslovne politike Sklada izhajajo iz obstoječih
strateških dokumentov, predvsem pa strateški program temelji na definiranih tržnih vrzelih in
izhajajočih potrebah podjetniškega sektorja. Program je usklajen tudi s strateškimi dokumenti
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT).
Predlog Strateškega programa za obdobje 2018 - 2023 predvideva izvajanje finančnih instrumentov, ki
pa je dokončno odvisno od sodelovanja Sklada s SID banko oz. s Skladom skladov. Ker izbor
finančnih posrednikov s strani Sklada skladov za vse finančne instrumente še ni zaključen, je v
Strateškem programu navedeno le kje v strukturi »sklada skladov« bi Sklad lahko bil izbran za
finančnega posrednika.
Sklad načrtuje, da bo samostojno in/ali v sodelovanju z drugimi finančnimi partnerji v obdobju 2018 –
2023 podprl nekaj manj kot 6.200 podjetniških projektov oz. cca 1.030 projektov letno in jim omogočil
dostop do skoraj 630 mio EUR ugodnih finančnih sredstev oz. cca 105 mio EUR letno. Poleg finančne
podpore pa bo Sklad podjetjem omogočal tudi dostop do t.i. vsebinske podpore, ki povečuje

uspešnost plasiranih finančnih sredstev, do spodbud malih vrednosti preko vavčerskega sistema in
ostalih oblik spodbud (npr. podpora podjetjem vključenim v start-up hiše v tujini, podpora podjetjem pri
vključevanju v pospeševalnike v tujini, podpora scale up podjetjem…).
Dosedanje uspešno poslovanje Sklada v obdobju 2007 – 2017 pa najbolj izkazujejo doseženi rezultati,
saj je Sklad finančno okrepil več kot 7.200 MSP z nekaj več kot 1.070 mio EUR različnih ugodnih
finančnih sredstev.
Vir: MGRT

Sklenitev Aneksa
Vlada je sklenila aneks št. 2 h koncesijski pogodbi z dne 27. 1. 2016 s koncesionarjem Terme Krka,
zdraviliške, turistične in gostinske storitve, d. o. o., v zvezi z rabo termalne vode iz vrtin V-11/87 in V12/04 za ogrevanje in potrebe kopališča Šmarješke Toplice. Z aneksom št. 2 je vlada potrdila
spremenjene koordinate in zmanjšane količine termalne vode, kot je določeno v Uredbi o
spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča
Šmarješke Toplice iz vrtin V-11/87 in V-12/04.
Vir: MOP
Vlada sprejela koledar državnih proslav za leto 2019, kakor ga je pripravil Koordinacijski odbor
za državne proslave in prireditve
Program državnih slovesnosti za leto 2019 obsega šest državnih proslav, s katerimi bomo počastili
naslednje praznike in obletnice: Prešernov dan, slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju,
dan državnosti, praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, dan reformacije ter dan
samostojnosti in enotnosti, in sicer kot sledi:
Praznik oziroma slovesnost
Termin in kraj
Prešernov dan, slovenski
četrtek, 7. februar 2019, ob 20. uri
kulturni praznik
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani
(8. februar)
dan upora proti okupatorju
(27. april)

petek, 26. april 2019, ob 20. uri
Dvorana Zlato polje, Kranj

dan državnosti
(25. junij)

ponedeljek, 24. junij 2019, ob 21.15
Kongresni trg v Ljubljani

združitev prekmurskih
Slovencev z matičnim
narodom
(100. obletnica)
(17. avgust)
dan reformacije
(31. oktober)

petek, 16. avgust 2019, ob 20.30
Beltinci

dan samostojnosti in
enotnosti
(26. december)

ponedeljek, 23. december 2019, ob 20. uri
Gallusova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

sreda, 30. oktober 2019, ob 20. uri
Linhartova dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani

V sklopu proslave ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku bodo tradicionalno
podeljene tudi Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, najvišja priznanja Republike
Slovenije za dosežke na področju umetnosti. Z državno proslavo na predvečer praznika združitve

prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pa bomo počastili spomin na 100. obletnico odločitve s
Pariške mirovne konference, po kateri je Prekmurje pripadlo Kraljevini SHS, in posledični uveljavitvi te
odločitve, ko je nekaj dni po vojaški zasedbi ozemlja Prekmurja v Beltincih ob množičnem ljudskem
zborovanju potekal prevzem oblasti s strani civilnega upravitelja.
Po odločitvi Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve bodo, podobno kot v zadnjih šestih
letih, prek javnega poziva kot pomoč organizatorjem sofinancirane proslave ob nekaterih državnih praznikih,
ki jih v letu 2019 ne bomo obeležili z državnimi proslavami: ob prazniku vrnitve Primorske k matični
domovini, dnevu suverenosti in dnevu Rudolfa Maistra. Republika Slovenija državne proslave ob teh
praznikih organizira vsakih pet let.
Vir: MK
Vlada sprejela sklep glede glede dolgoročnega zagotavljanja sredstev za izvajanje letalskih
prevozov z letalom Falcon 2000 EX
V skladu s sklepom Vlade RS, številka 37200-3/2016/3 z dne 28. 7. 2016 in številka 37200-3/2016/8 z
dne 2. 2. 2018, se letalo Falcon uporablja v sistemu ATARES ter za VIP-prevoze na podlagi
bilateralnih dogovorov z državami članicami Nato in EU, kot državni zrakoplov za opravljanje
nekomercialnih letalskih prevozov za potrebe državnih organov ter za potrebe Zavoda RS za
presaditve organov in tkiv Slovenija Transplant.
Sklep vlade določa tudi način financiranja prevozov za posamezne namene. Tako je do sedaj za
vsako posamezno leto določal, da se za potrebe prevozov državnih organov načrtujejo sredstva za
400 ur prevozov pri proračunskem uporabniku Slovenska vojska – delovanje letala Falcon, z
načrtovanimi pravicami porabe v višini 1.000.000 EUR, v okviru katerih se zagotavlja kritje stroškov
goriva, letaliških pristojbin, letališke oskrbe, posadke in tekočega vzdrževanja. Drugi stroški, ki se
lahko pojavijo pri posameznem letu, pa se zaračunajo uporabnikom prevoza v dejansko nastali višini.
Dodatni stroški so navedeni v Ceniku letalskih prevozov z letalom Falcon 2000 EX (MO, številka 430132/2012-104 z dne 11. 3. 2015, soglasje Vlade RS številka 41011-4/2015/4 z dne 10. 3. 2015) in so:
stroški razledenitve letala v zimskih razmerah, stroški nočitve posadke za čas nad 36 ur od začetka
leta, stroški priletov in odletov letal na letališču izven uradnih ur in vsi stroški, ki nastanejo zaradi
sprememb po želji naročnika prevoza.
Sklep določa tudi način obračunavanja letalskih prevozov predstavnikov Republike Slovenije na
zasedanje ter sestanke Evropskega sveta in Sveta EU, ko so udeleženci upravičeni do povračila
stroškov.
S predlagano spremembo 5. točke sklepa se zagotavljanje sredstev za 400 ur letalskih prevozov letno
z letalom Falcon 2000 EX določa generalno, tako da tega ne bo več potrebno s sklepom vlade
določati za vsako leto posebej. Na ta način se tudi dolgoročno opredeljuje zagotavljanje sredstev za
izvajanje letalskih prevozov z letalom Falcon 2000 EX in njegova uporaba za potrebe najvišjih
predstavnikov Republike Slovenije.
Vir: MO

Odgovor Evropski komisiji zaradi nenotifikacije predpisov za prenos evropske direktive o
nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red Republike Slovenije
Vlada je na današnji seji sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni
opomin Evropske komisije št. SG-Greffe(2018)D/20854 z dne 22. novembra 2018 zaradi nenotifikacije
predpisov za prenos Direktive (EU) 2017/853 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o
spremembi Direktive Sveta 91/477/EGS o nadzoru nabave in posedovanja orožja v pravni red
Republike Slovenije (kršitev št. 2018/0391).
Omenjena direktiva bo prenesena v slovenski pravni red s sprejetjem Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o orožju in obeh podzakonskih predpisov. Osnutek Zakona o spremembah in

dopolnitvah Zakona o orožju je bil decembra 2018 posredovan v medresorsko usklajevanje, vlada pa
ga bo obravnavala najpozneje do konca maja 2019. Načrtujemo, da bodo spremembe zakona v
Državnem zboru sprejete septembra 2019, oba podzakonska akta pa najpozneje v šestih mesecih po
sprejetju zakona.
Vir: MNZ

Odgovor Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije
predpisov za prenos direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije
Vlada je sprejela odgovor Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske
komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive o določenih dovoljenih
uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi
pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi
Direktive o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi v
pravni red Republike Slovenije (kršitev št. 2018/0390).
Republika Slovenija bo določbe Direktive (EU) 2017/1564 v pravni red Republike Slovenije prenesla z
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski in sorodnih pravicah (v nadaljnjem
besedilu: zakon). S tem zakonom se bodo v slovenski pravni red prenesle določbe te Direktive, s
katero so v evropski pravni red vnesene določbe o obvezni in enotno določeni izjemi in omejitvi
avtorske in sorodnih pravic za zagotovitev izvajanja Marakeške pogodbe o olajšanem dostopu do
objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja.
Predlagana je razširitev izjeme avtorske in sorodnih pravic v korist invalidov, slepih in slabovidnih
oseb ter oseb z drugimi motnjami branja, kar bo vsem invalidom, slepim in slabovidnim osebam ter
osebam z drugimi motnjami branja olajšalo dostop do objavljenih del, ki so varovana z avtorsko ali
sorodnimi pravicami in izboljšalo kakovost njihovega življenja.
Uvedene so določbe za prenos nove obvezne izjeme avtorske in sorodnih pravic v korist slepih,
slabovidnih in oseb z drugimi motnjami branja. Nove določbe bodo tem upravičenim osebam olajšale
dostop do knjig in drugih tiskanih del v izvodih v dostopnih formatih, ki so prilagojeni za uporabo za
slepe, slabovidne osebe ali osebe z drugimi motnjami branja, npr. v brajici, povečanem tisku, zvočni
knjigi. Izdelava izvodov v dostopnem formatu bo omogočena za upravičeno osebo ali pooblaščeni
subjekt s sedežem v kateri koli državi članici Evropske unije, izmenjava ter razširjanje izvodov v
dostopnem formatu na notranjem trgu pa bo potekala prek pooblaščenih subjektov. Pooblaščeni
subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji bo imel nekatere obveznosti zaradi preprečevanja zlorab
izjeme in boljšega dostopa upravičenih oseb in pooblaščenih subjektov do informacij o izvodih v
dostopnem formatu. Opredeljeni so novi pojmi upravičene osebe, tiskanega dela, izvoda v dostopnem
formatu in pooblaščenega subjekta, ki so skladni z direktivo.
Republika Slovenija je s pripravami za sprejetje zakona pričela že pred časom. Zaradi zahtevne
vsebine in dejstva, da področje intelektualne lastnine ter natančneje avtorskih pravic v konkretnem
primeru vključuje številne deležnike, katerih interesi večinoma niso skladni oziroma so si celo
nasprotujoči, se je implementacija Direktive (EU) 2017/1564 časovno nekoliko zamaknila. Republika
Slovenija se zaveda pomembnosti implementacije Direktive (EU) 2017/1564 in je tako že izvedla javno
posvetovanje v okviru javne razprave, ki je potekala od 30.10.2018 do 30.11.2018 ter nato izvedla še
nekatera posvetovanja z deležniki, ki so podali svoje mnenje in pripombe, na podlagi katerih je bilo
izvedenih še nekaj prilagoditev predloga zakona.
Predlog zakona je trenutno v medresorskem usklajevanju, v okviru katerega se pričakujejo morebitne
pripombe drugih državnih organov. Glede na pretekle izkušnje bi bilo medresorsko usklajevanje lahko
zaključeno v mesecu februarju, ko bi bil predlog zakona posredovan v sprejem Vladi Republike
Slovenije. Po določitvi besedila predloga zakona na Vladi Republike Slovenije, bo predlog zakona
posredovan Državnemu zboru Republike Slovenije v zakonodajni postopek, le-ta bo predvidoma trajal
dva do tri mesece. Glede na navedeno, Vlada Republike Slovenije predvideva, da bo predlog zakona,
s katerim bo Direktiva (EU) 2017/1564 dokončno in v celoti prenesena v pravni red Republike
Slovenije, sprejet najkasneje do meseca junija 2019.

Z navedenim predpisom bo Republika Slovenija določbe Direktive (EU) 2017/1564 v celoti prenesla v
slovenski pravni red.
Vir: MGRT
Vlada sprejela izvedbeni načrt za izpolnjevanje kriterijev in zavez Republike Slovenije za Stalno
strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO)
Slovenija se je z vključitvijo v PESCO zavezala k izpolnjevanju in rednem vskoletnme poročanju o
nacionalnem izvedbenem načrtu zavez in kriterijev PESCO. Z Izvedbenim načrtom se je Slovenija
zavezala kako in na kakšen način bo izpolnjevala 20 zavez oz. kriterijev iz notifikacijske listine
PESCO.
Predloženi Izvedbeni načrt je posodobljen in zajema tudi poročilo o doseganju zavez iz nacionalnega
izvedbenega načrta za leto 2018. Opredeljen je nacionalni prispevek za doseganje zavez v obdobju
2019-2020 ter okvirne predhodne opombe glede prispevanja k doseganju zavez 2021-2025. Zaveze in
kriterije iz izvedbenega načrta za PESCO Slovenija izpolnjuje skladno z ugotovljenimi potrebami in
strateškimi smernicami razvoja nacionalnih obrambnih sil, ki izhajajo iz Strateškega pregleda obrambe
(SPO 2016) in SOPR 2018–2023, vključno z načelom enotnega nabora sil in komplementarnosti z
Natom.
Delovanje Republike Slovenije v PESCO ima neposredne in posredne finančne posledice. Pomenilo
bo izpolnjevanje naslednjih finančnih zahtev: (1) redno realno povečanje obrambnih proračunov, (2)
redno povečanje deleža za investicije do ravni 20 % (kolektivni kazalnik) v srednjeročnem obdobju in
(3) dolgoročno namenjanje sredstev za raziskave in razvoj v obsegu do 2 % (kolektivni kazalnik).
Dodatne neposredne finančne posledice lahko nastanejo zaradi povečanega vključevanja v projekte
razvoja zmogljivosti, povečanega nacionalnega obsega sodelovanja v operacijah in misijah skupne
varnostne in obrambne politike. Izpolnjevanje omenjenih finančnih posledic bo zagotovljeno preko
rednih finančnih načrtov Ministrstva za obrambo, skladno z veljavno proračunsko prakso.
Vlada RS načrtuje, skladno z večkrat potrjeno valižansko zavezo o investiranju v obrambne izdatke,
povečanje obrambnih izdatkov na 1,5% BDP do leta 2024.
Vir: MO
Stališče k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. glede
nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih
plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020. Republika Slovenija Predlogu ne namerava
nasprotovati.
Uredba zagotavlja pravno varnost in kontinuiteto dodeljevanja podpore evropskim kmetom v letih 2019
in 2020 s prilagoditvijo dveh zakonodajnih aktov skupne kmetijske politike (SKP) in sicer:
- pri razvoju podeželja se zagotovi kontinuiteta politike v zadnjih letih programskega obdobja in
nemoten prehod v naslednje programsko obdobje: spremembe zadevajo nov časovni načrt
postopnega zniževanja v okviru opuščanja plačil območjem z naravnimi omejitvami, ki niso
gorska območja, in uporabo tehnične pomoči EKSRP na pobudo Komisije za aktivnosti za
pripravo na izvajanje prihodnje SKP;
- pri neposrednih plačilih se za koledarsko leto 2020 državam članicam omogoči prenos dela
sredstev iz neposrednih plačil v program razvoja podeželja ali obratno . Tega ob sprejetju
Uredbe ni bilo možno določiti, ker odhodki za koledarsko leto 2020 nastanejo v proračunskem
letu 2021, ki je prvo leto novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027.
Vir: MKGP

Vlada podprla stališče Sveta EU vezanega na Sporazumom med Evropsko unijo in Kraljevino
Norveško
Vlada je danes sprejela stališče, v katerem Slovenija podpira predlog sklepa Sveta Evropske unije o
določitvi stališča, ki se bo v imenu Evropske unije zastopal v skupnem odboru, ustanovljenem s
Sporazumom med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti
goljufijam in izterjavi terjatev na področju DDV.
V okviru tega sodelovanja bodo na voljo ista orodja, ki jih države članice Evropske unije trenutno
uporabljajo za upravno sodelovanje in izterjavo terjatev, kot so elektronske platforme in e-obrazci.
Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško zagotavlja trden pravni okviru za sodelovanje
Evropske unije in Norveške v boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju DDV. Sporazum je
začel veljati 1. septembra 2018.
Danes je vlada sprejela stališče, v katerem Slovenija podpira predlog sklepa Sveta Evropske unije o
določitvi stališča, ki se bo v imenu Evropske unije zastopal v skupnem odboru, ustanovljenem z
omenjenim sporazumom. Predlog sklepa predvideva, da skupni odbor sprejme odločitve glede
poslovnika, standardnih obrazcev, postopkov, sporazuma o ravni storitve za sisteme in aplikacije, o
finančnem prispevku Norveške v splošni proračun EU.
Vir: MF
Vlada odgovorila na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z usposabljanjem Slovenske
vojske
Poslanec dr. Franc Trček je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z usposabljanjem
Slovenske vojske. Poslanec meni, da bi bile za preverjanje učinkovitega sodelovanja znotraj
Slovenske vojske potrebne vojaške vaje doma in ne na Norveškem. Pri tem še navaja, da bi vaje, ki
bi, podobno kot so to izvedli pred kratkim na Hrvaškem z vajo Velebit 2018, preverjale predvsem
komunikacijsko-logistično usposobljenost (so)delovanja Slovenske vojske. Poslanec sprašuje ali se
načrtuje podobne vojaške vaje oz. preverjanje Slovenske vojske in če da, kdaj in v kakšnem obsegu.
V odgovoru vlada pojasnjuje, da se vaje in usposabljanja v obrambnem sistemu načrtuje letno, pri
čemer se z njimi zasleduje predvsem cilje, ki se jih želi doseči pri razvoju in pripravljenosti
obrambnega sistema.
Slovenska vojska sodeluje tako na vajah, ki jih organizira samostojno kot tudi na vajah v sodelovanju z
zavezniškimi državami, tako doma kot v tujini. V letu 2017 je tako Slovenska vojska sodelovala na 25
vajah doma in 47 vajah v tujini, v letu 2018 pa na 28 vajah v tujini in 20 vajah doma. Za leto 2019 je
predvideno sodelovanje Slovenske vojske na 15 vajah doma in 25 vajah v tujini.
Med predvidenimi vajami v Republiki Sloveniji za leto 2019 se skupaj z zavezniki načrtuje tudi
aktivnosti, kot jih omenja poslanec, na katerih se bo preverjala komunikacijska in logistična
usposobljenost ter povezljivost Slovenske vojske z enotami zavezništva, izvajanje nalog podpore
države gostiteljice, konkretneje podpora prehoda zavezniških sil preko ozemlja Republike Slovenije in
s tem povezanega zalednega delovanja zavezništva.
Navedene aktivnosti v obliki večjega števila vaj se bodo odvijale v predvidoma v mesecu maju in juniju
2019. Na vajah bo angažiran del Slovenske vojske ter tuje oborožene sile s tehniko, v podporo
aktivnostim pa bodo vključene tudi potrebne civilne zmogljivosti. Na aktivnostih bo predvidoma skupaj
sodelovalo okvirno 4.000 vojakov, 550 motornih vozil ter 50 vojaških zrakoplovov.
Vir: MO

Odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem
slovenskega morskega ribištva
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z razvojem
slovenskega morskega ribištva.
Poslanec dr. Franc Trček je v pisnem poslanskem vprašanju spraševal o razvoju slovenskega
morskega ribištva, in sicer, kaj bo vlada naredila v smeri razvoja slovenskega morskega ribištva, tudi v
luči ohranjanja te večstoletne kulturne dediščine in pomembnega elementa razvoja turizma ter s
katerimi finančnimi inštrumenti bomo to dosegli.
Vlada v odgovoru navaja, da se zaveda, da je morski gospodarski ribolov, kljub majhnemu
ekonomskemu pomenu, izredno pomembna tradicionalna dejavnost v Sloveniji, ki je v obalnih
območjih močno prepletena z drugimi sektorji, zlasti turizmom. Slovenija ni le pomorska, temveč tudi
ribiška država, saj je morski ribolov del identitete slovenskega naroda. Ohranitev morskega
gospodarskega ribolova mora, kljub vsem težavam, s katerimi se srečuje ta sektor, ostati interes
države, zato si vlada prizadeva za ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočili morskim ribičem preživeti to
težko prehodno obdobje.
Težave, s katerimi se sektor sooča, so namreč večplastne: od globalnih vzrokov, med katerimi je
najpomembnejša prelovljenost nekaterih ključnih gospodarskih vrst (kot so npr. mali pelagični staleži),
do lokalnih (zlasti zgodovinsko zmanjšanje tradicionalnega ribolovnega območja slovenskih
gospodarskih ribičev z osamosvojitvijo Slovenije do sedanjih vsakodnevnih težav zaradi morske meje
s sosednjo državo Hrvaško). Z vstopom v Evropsko unijo Slovenija ni zdesetkala svoje flote ali količine
izlova, ravno nasprotno, ob vstopu v EU je Slovenija priglasila večjo floto, kot jo je takrat dejansko
imela, saj je Slovenija prijavila tudi vsa ribiška plovila v izgradnji. Nesporno dejstvo pa je, da se je ob
osamosvojitvi Slovenije »skupno jugoslovansko« Jadransko morje, ki so ga uporabljali slovenski
gospodarski ribiči, močno zmanjšalo (v veliki večini zgolj na teritorialne vode RS) in posledično tudi
letni iztovor morskih rib. Ob razsodbi arbitražnega sodišča se je slovensko teritorialno morje še
dodatno zmanjšalo. Slovenski gospodarski ribiči danes lovijo praktično izključno le še v teritorialnih
vodah RS, kjer so še dodatno omejeni s hrvaškim razumevanjem poteka meje na morju.
Glede na določbe evropskega pravnega reda je ohranjanje morskih organizmov v izključni pristojnosti
Evropske komisije. Izvajanje skupne ribiške politike, ki zagotavlja (bolj ali manj uspešno) trajnostno
upravljanje z ribjimi staleži je tako urejeno z evropskimi uredbami na področju ribištva, ki so del
pravnega reda vseh držav članic in jih je treba spoštovati in izvajati tudi v Sloveniji. Vlada RS poskuša
omiliti negativne posledice vseh težav, s katerimi se srečujejo slovenski morski gospodarski ribiči.
Ukrepi Vlade RS, ki jih izvaja preko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obdobju, ko
razmere za slovenske gospodarske ribiče niso optimalne, so naslednji:
1. Slovenija preko doslednega izvajanja skupne ribiške politike prispeva svoj kamenček v mozaik
trajnostnega gospodarskega ribolova, ki naj bi omogočal maksimalni trajnostni donos rib tudi
prihodnjim rodovom. V ta sklop sodijo različni ukrepi skupne ribiške politike s ciljem zmanjševanja
ribolovnega pritiska na prelovljene ribje staleže. Slovenija je že v prejšnji finančni perspektivi v
okviru Evropskega sklada za ribištvo 2007-2013 pomembno prispevala k diverzifikaciji ribiških
dejavnosti s ciljem ohranitve te dejavnosti. Število ribičev, ki se z ribištvom ukvarjajo s polnim
delovnim časom, se sicer vsako leto nekoliko zmanjšuje, vendar diverzifikacija pomeni, da se
marsikateri ribič ne preživlja več samo z gospodarskim ribolovom, temveč tudi z drugimi
dejavnostmi izven ribištva, ki pa so z ribištvom neločljivo povezane (npr. turizem, gostinstvo). Prav
tako je Slovenija kot pomembno razvojno priložnost v obdobju 2014-2020 za sektor prepoznala
tudi v izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Ta pristop omogoča dvig dodane vrednosti
lokalnim območjem in priložnost za razvoj v okviru lokalnih potreb in priložnosti, kar omogoča
povečanje socialne blaginje in ustvarjanje novih poslovnih priložnosti na podeželju. Trenutno
imamo v Republiki Sloveniji štiri lokalne akcijske skupine, ki vključujejo tudi Evropski sklad za
pomorstvo in ribištvo: LAS Gorenjske košarice, LAS Istre, LAS Posavje in LAS Dolina Soče. V
okviru izvajanja Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020 je za ukrepe s področja trajnostnega razvoja ribištva
namenjeno skupaj 4,1 milijona evrov, od tega 0,6 milijona evrov za ukrepe Dodana vrednost,
kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega ulova, Zdravje in varnost ter Začasno prenehanje
ribolovnih dejavnosti, 2,4 milijona evrov za posodobitev ribiških pristanišč ter 1,1 milijona evrov za
podporo oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter varstvu in obnovi morske biotske

raznovrstnosti in ekosistemov. Izvajanju ukrepov s področja Trajnostnega razvoja ribiških območij
in območij akvakulture je namenjeno skupaj 6,7 milijona evrov, od tega 2,9 milijona evrov za
obalno območje (LAS Istra, ki pokriva območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran).
2. Slovenski gospodarski morski ribiči so že od nekdaj ekonomsko in poslovno povsem nepovezani.
To jim povzroča tudi nemalo težav pri usklajevanju in podajanju skupnih stališč sektorja v odnosu
do ministrstev, drugih nacionalnih in evropskih institucij kot tudi do drugih uporabnikov istega
prostora. Zato je ministrstvo izpeljalo vse potrebne postopke (priprava spremembe Zakona o
morskem ribištvu, uredbe ter izvedba javnega razpisa) za podelitev koncesije za izvajanje javne
službe svetovanja v ribištvu. Javna služba svetovanja deluje od oktobra 2018 in je v celoti
financirana iz državnega proračuna, zagotavlja pa celovito svetovanje ribičem tako v okviru
nacionalne, kot tudi evropske zakonodaje, njenih omejitev in priložnosti. Ta ukrep je časovno
neomejen, vendar je ključen za bolj učinkovito delovanje sektorja morskega gospodarskega
ribolova. V okviru proračuna RS je za leto 2019 zagotovljeno za ta namen 30.000 evrov.
3. Glede težav v zvezi z mejo na morju ministrstvo na podlagi Zakona o ureditvi določenih vprašanj
zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi arbitražnega sporazuma med Vlado RS
in Vlado Republike Hrvaške (Uradni list RS, št. 69/17; v nadaljnjem besedilu: ZUVRAS) zagotavlja
ribičem finančno in pravno pomoč.
a) Finančna pomoč:
 Ribiči so upravičeni do finančne pomoči v višini nastale škode za imetnike dovoljenj za
gospodarski ribolov, ki pri ribolovu v morju pod suverenostjo Slovenije utrpijo materialno škodo
na ribolovnem orodju oziroma ribiškem plovilu, ki jo je povzročilo tuje plovilo.
 Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so upravičeni tudi do nadomestila zaradi izpada
dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju Slovenije v obdobju dveh let od
začetka uporabe ZUVRAS, če je bilo za ribiško plovilo iz dovoljenja za gospodarski ribolov v
letih 2014, 2015 in 2016 oddanih skupaj vsaj 46 ladijskih dnevnikov. To nadomestilo se
uveljavlja z vlogo za obdobje šestih mesecev in znaša 250 evrov na vsak dopolnjen meter
dolžine ribiškega plovila za obdobje šestih mesecev (torej skupaj 4 krat po 6 mesecev).
Za prvo šestmesečno obdobje je ministrstvo slovenskim gospodarskim ribičem konec meseca
septembra že nakazalo prvo odškodnino v višini skupaj približno 88.000 evrov. Za drugo
polletno obdobje so ribiči prejeli nadomestila do konca leta 2018 v skupni višini približno
95.000 evrov.
b) Pravna pomoč:
Ministrstvo v skladu z Uredbo o načinu izvedbe in financiranja pravne pomoči ribičem (Uradni
list RS, št. 76/17) zagotavlja ribičem pravno pomoč v primeru, če bi pri izvajanju ribolova v
morju pod suverenostjo RS organi Republike Hrvaške poskušali zoper njih uvesti prekrškovni
ali kazenski postopek, kljub opravljanju te dejavnosti v skladu z arbitražno razsodbo. Ribič ima
pravico do pravne pomoči po uredbi, če nemudoma oziroma najpozneje v 72 urah po
seznanitvi z uvedbo prekrškovnega oz. kazenskega postopka za pravno pomoč pooblasti
izbrano odvetniško pisarno Senjak. Poleg tega mora ribič aktivno sodelovati in izvajalcu
pravne pomoči na njegovo zahtevo predložiti vse dokaze in dejstva, ki se nanašajo na
postopke pravnega varstva iz navedene uredbe.
Vir: MKGP
Odgovor na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z uvajanjem stadler garnitur v
slovenski železniški promet
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Franc Trček je na vlado naslovil vprašanje,
kakšna bo dinamika uvajanja novih Stadler garnitur in kakšni bodo prihranki v potovalnih časih in na
katerih relacijah.
V zvezi z navedenimi vprašanji vlada podaja naslednji odgovor:
SŽ – Potniški promet d.o.o. so nas obvestile, da je uradna dobava novih garnitur predvidena 2 leti po
podpisu pogodbe, kar pomeni od aprila 2020 dalje. To pomeni, da bi nove garniture pričeli uvajati v
redni potniški promet s poletnim voznim redom 2020, v celoti pa z voznim redom 2020-2021, ki bo
pričel veljati drugo nedeljo v decembru leta 2020. Kljub temu se pričakujejo, da bo prva nova
garnitura, v tem primeru dizel motorna, prispela v Slovenijo do septembra ali najkasneje do konca leta
2019 in z njo se bodo izvedla tudi potrebna testiranja. V začetku leta 2020 bo prispela tudi prva

elektromotorna več-sistemska potniška garnitura.
Pričakuje se, da bodo največji prihranki pri času potovanja na progi Maribor / Murska Sobota –
Ljubljana. Trenutno je čas potovanj najhitrejšega vlaka ICS med Ljubljano in Mariborom 2 uri in tri
minute. Po zaključku nadgradnje železniške proge Zidani Most – Šentilj in z upoštevanjem že
modernizirane proge od Pragerskega do Murske Sobote oz. Hodoša bodo predvsem odpadle vse
omejitve hitrosti, ki trenutno veljajo. Realni podatki o potovalnih časih bodo znani s konstrukcijo
voznega reda 2020 – 2021, ki se prične konec leta 2019. Potovalni čas vlaka ni odvisen le od
dovoljene progovne hitrosti in železniške garniture, ampak tudi od števila postankov konkretnega
vlaka, z upoštevanjem trenutno veljavnega voznega reda pa se lahko pričakujejo od 10 do 20 minut
krajši časi potovanja, odvisno od relacije vlaka.
Vir: MzI
Odgovor vlade na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi s problematiko javnega
potniškega prometa na povezavi Maribor-Ljubljana
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Franc Trček, je na vlado naslovil vprašanje v
zvezi z javnim potniškim prometom na relaciji Maribor-Ljubljana. Dr. Franc Trček ugotavlja, da javni
potniški promet na tej relaciji ne funkcionira od zgodnjih jutranjih do pozno popoldanskih ur, saj ni
ustrezne povezave z javnim potniškim prometom. Na vlado je naslovil vprašanje, kdaj se na relaciji
Maribor-Ljubljana pričakuje vsaj 2 urni takt s potovalnim časom okoli 90 minut.
Vlada sofinancira izvajanje javnega potniškega prometa tako na področju avtobusnega kot tudi
železniškega potniškega prometa. S ciljem integriranega in učinkovitega potniškega prometa je
pristopila k projektu multimodalnega integriranega potniškega prometa – napredek zadnjih let se kaže
predvsem z uveljavitvijo enotne vozovnice za dijake in študente, v prihodnje pa je cilj, da bi jo širili tudi
na druge strukture uporabnikov. S sprejetjem ustreznega pravnega okvira bo možno preiti na
operativne aktivnosti, ki bodo med drugim zajemale tudi uskladitev voznih redov. Po naših
pričakovanjih bo z modernizacijo glavnih železniških koridorjev in nabavo novih voznih sredstev
pripravljena pomembna osnova tudi za napredek integriranega javnega potniškega prometa.
Trenutno je čas potovanj najhitrejšega vlaka ICS med Ljubljano in Mariborom 2 uri in tri minute. Po
zaključku nadgradnje železniške proge Zidani Most – Šentilj in z upoštevanjem že moderniziranih
delov proge bodo predvsem odpadle vse omejitve hitrosti, ki trenutno veljajo.
Vlada še odgovarja, da trenutno časa potovanja med Mariborom in Ljubljano ni mogoče natančno
napovedati, realni podatki pa bodo znani s konstrukcijo voznega reda 2020 – 2021, ki se prične konec
leta 2019. Modernizirana proga bo vsekakor izboljšala storitve taktnega prometa, kar je tudi v skladu s
sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta
2030 (Uradni list RS, št. 75/16).
Vir: MzI
Odgovor vlade na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z možnostjo izboljšave
ponudbe v slovenskem železniškem prometu
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, dr. Franc Trček ugotavlja, da je gostinska ponudba
na vlakih Slovenskih železnic slaba, zato je na vlado naslovil vprašanje, zakaj SŽ ne nabavi vsaj 2-3
obnovljene garniture in omogoči ta osnovni standard na IC in EC vlakih. Zanima ga, kdaj redni potniki
lahko pričakujejo izboljšave, zanima pa ga še, zakaj so cene, zlasti ICS vozovnic, neprimerne oziroma
nesorazmerne s slabo ponudbo.
Vlada odgovarja, da se na Slovenskih železnicah zavedajo potrebnih standardov ponudbe na
določenih vlakih in s tem tudi gostinske ponudbe. Trenutno je gostinska ponudba organizirana v
vagonih z restavracijo na dveh vlakih EC, in sicer EC 150-151 »Emona« Ljubljana – Maribor – Dunaj
in obratno, ter na vlaku EC 158-159 »Croatia« Zagreb – Maribor – Dunaj in obratno. Prav tako je
gostinska ponudba na dveh parih vlakov ICS in sicer jutranji vlak ICS Maribor – Ljubljana in

popoldanski ICS z odhodom iz Ljubljane proti Mariboru ob 15.15. Pri teh dveh vlakih je del gostinske
ponudbe že vključen v ceno vozovnice s postrežbo kave ali čaja.
Zaradi obsežnih gradbenih del na odseku proge Zidani most – Celje in Maribor – Šentilj se je precej
spremenila tudi organizacija potniškega prometa. Določene vlake so nadomestili z avtobusi, ob tem pa
je okrnjena tudi dodatna ponudba. Modernizacija omenjene proge bo predvidoma končana konec leta
2019. Sočasno se bo v letu 2020 izvajala dobava novih železniških potniških garnitur in tako se
pričakuje izboljšanje storitev v voznem redu od decembra 2020 dalje.
Cene vozovnic za vlake ICS so bile v letu 2018 znižane oz. uvedene kot osnova cena veljavne
potniške tarife z dodatkom za vlak ICS. Trenutno sta zaradi obnove proge v ponudbi dva vlaka ICS in
v obeh primerih je z dodatkom upoštevana tudi gostinska ponudba. V primeru abonentskih mesečnih
ali letnih vozovnic ni doplačil, oziroma v tem primeru veljajo enake cene kot na vseh potniških vlakih. V
naslednjem letu se načrtuje modernizacija tarifne ponudbe, ki bo povečala konkurenčnost za dnevne
migrante oziroma spodbudila k povečani uporabi karnet vozovnic.
Vir: MzI
Odgovor na pisno poslansko vprašanje Mateja T. Vatovca v zvezi s podporo Slovenije odstopu
ZDA od Sporazuma o prepovedi raket kratkega in srednjega dosega (INF)
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Mateja T. Vatovca v zvezi s podporo
Slovenije odstopu ZDA od Sporazuma o prepovedi raket kratkega in srednjega dosega (INF).
Vlada odgovarja, da pogodba o raketah srednjega in krajšega dosega (Elimination of intermediate
range and shorter range missiles - Intermediate range nuclear forces treaty - INF), ki sta jo ZDA in
Rusija sklenili leta 1987, državi zavezuje k uničenju raketnih izstrelkov srednjega in krajšega dosega
(tj. od 500 do 5500 km).
Vlada se zavzema za ohranitev pogodbe INF ter ohranitev in krepitev učinkovitega mednarodnega
nadzora nad oborožitvijo, razoroževanjem in neproliferacijo. Slovenija se zavzema za konstruktivni
dialog, ob zagotovitvi polne in preverljive implementacije INF, za transparentno naslavljanje skrbi
glede njenega izvajanja ter za vrnitev k polnemu spoštovanju njenih določil. V temu duhu si tudi
želimo, da do uresničitve napovedi ZDA ne bi prišlo. Menimo, da nadaljnji razvoj tovrstne oborožitve s
strani posameznih držav ne prispeva k večji varnosti v svetu.
Zavezanost k spoštovanju mednarodnih pogodb s področja nadzora nad oborožitvijo, razoroževanja in
neproliferacije ter njihova implementacija so ključnega pomena za mir in varnost v svetu. Prav tako pa
je pomembno, da bi se tem zavezam pridružile tudi ostale relevantne države – tudi morda v obliki
nove multilateralne pogodbe, kar še naprej ostaja ena izmed možnosti.
Zaveznice, in s tem tudi Slovenija, smo že doslej v okviru Organizacije združenih narodov, Evropske
unije in Nata ter v dvostranskih stikih pozivale Rusko federacijo, da se nemudoma vrne k polnemu in
preverljivemu spoštovanju določil sporazuma INF. Slovenija je tako v zadnjih letih na temo
neproliferacije in razoroževanja naslavljala omenjeno vprašanje, izpostavljala potrebo po transparentni
obravnavi vprašanj glede izvajanja INF ter pozivala h konstruktivnemu dialogu med pogodbenicama.
Obžalujemo, da Ruska federacija s tem v zvezi doslej ni podala kredibilnega odgovora. S pozivi bomo
nadaljevali tudi v prihodnje.
Vir: MZZ

Odgovor vlade na pisno poslansko pobudo Ljudmile Novak v zvezi z darili za pare, ki sklenejo
zakonsko zvezo
Vlada je prejela pisno poslansko pobudo Ljudmile Novak v zvezi z darili za pare, ki sklenejo zakonsko
zvezo. Poslanka predlaga Vladi RS, da v proračunu za naslednja leta zagotovi sredstva za darila
mladoporočencem ob sklenitvi zakonske zveze. Po predlogu naj bi Republika Slovenija vsakemu
paru, ki v Republiki Sloveniji sklene zakonsko zvezo, po končanem obredu podarila slovensko

zastavo. Izjema so pari, ki v Sloveniji nimajo začasnega ali stalnega prebivališča in noben od
zakoncev ni slovenski državljan.
Vlada poslanski pobudi načeloma ne nasprotuje, vendar pa ima slednja finančne posledice, za kar
niso zagotovljena sredstva v državnem proračunu. Glede na število sklenjenih zakonskih zvez na letni
ravni in ker bi morale biti zastave ustrezne kakovosti, pa Vlada RS ocenjuje, da finančne posledice
pobude ne bi bile tako majhne, da bi jih lahko šteli za zanemarljive za državni proračun, kot navaja
pobudnica. Če bi bila pobuda sprejeta, bi se morala zastava izročiti tudi parom, ki sklenejo partnersko
zvezo po Zakonu o partnerski zvezi, saj ima taka zveza na vseh pravnih področjih enake pravne
posledice, kot jih ima zakonska zveza.
Vlada je pojasnjuje tudi, da se država s svojimi ukrepi že dlje časa trudi vzpodbujati posameznike k
sklenitvi zakonske zveze. Družinski zakonik, ki začel veljati že 1. 1. 2018, bodočima zakoncema
ponuja več možnih načinov sklenitve zakonske zveze, tudi takšne, pri katerih so zahteve po odličnosti
in slovesnosti minimalne (npr. sklenitev zakonske zveze samo pred matičarjem brez prisotnosti prič in
pooblaščenca), zakonsko je urejena ponovitev slovesnosti ob jubileju sklenitve zakonske zveze, že
pred leti je bila ukinjena taksa za sklenitev zakonske zveze.
Vlada se strinja, da je potrebno negovati ustrezen odnos do državnih simbolov ter pojasnjuje, zato so
pri obredu sklenitve zakonske zveze že obvezno prisotni državni simboli. V uradnem prostoru za
sklepanje zakonske zveze morajo biti postavljeni državni simboli skladno s predpisi; načelnik upravne
enote ali od njega pooblaščena oseba in matičar mora biti slovesnega in urejenega videza, pri čemer
nosi načelnik insignijo z državnim grbom ali grb Republike Slovenije, matičar pa nosi grb Republike
Slovenije.
Neposredne povezave med samo sklenitvijo zakonske zveze, ki za bodoča zakonca in njuno družino
predstavlja intimen obred, in delitvijo državne zastave, vlada ne vidi.
Vir: MDDSZ
Vlada sprejela Sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom
nadzornega sveta družbe 2TDK
Vlada je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
sprejela sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta. V
skladu z odločitvijo o povečanju osnovnega kapitala družbe (sklep vlade št. 47607-16/2018/6 z dne
30. 8. 2018) ima družba 2TDK po dokapitalizaciji osnovni kapital v višini 21 milijonov.
Navedena višina osnovnega kapitala družbo uvršča med kapitalsko najmočnejše družbe, kar pomeni
tudi obveznost izjemno skrbnega nadzora. Z višino osnovnega kapitala postanejo odgovornosti članov
nadzornega sveta večje, čemur je treba prilagoditi tudi višino sejnin in drugih povračil za člane
nadzornega sveta. Pri tem se smiselno upoštevajo merila, kot za srednje velike družbe z enim
kriterijem za velike družbe, saj skladno z merili iz 55. člena ZGD-1, 2TDK izpolnjuje kapitalski kriterij
za velike družbe. Sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom
nadzornega sveta torej sledi Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.
Vir: MzI

Imenovanje generalnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo
Vlada je sprejela sklep, s katerim je Žarka Bogunoviča imenovala za ponovnega generalnega
sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo za dobo petih let, od 18. 4. 2019 do 17. 4.
2024.
Vir: MGRT

Imenovanje članov v svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Vlada je sprejela sklep o imenovanju članov v svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
Za mandatno dobo štirih let se v svet Sklada imenujejo naslednji člani:
- Leon Ravnikar, predsednik sveta sklada, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- Polonca Drofenik, predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Tomaž Primožič, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Zdravko Cankar, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Peter Boršić, strokovnjak s področja dejavnosti sklada
- Tomaž Hrovat, strokovnjak s področja dejavnosti sklada
- Marjan Kardinar, strokovnjak s področja dejavnosti sklada.
Vir: MKGP
Odgovor Vlade na pritožbo Občine Ankaran zoper Sklep Upravnega sodišča Republike
Slovenije
Občina Ankaran s tožbo izpodbija 4. in 7. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za
upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču (Uradni
list RS, št. 41/18), v nadaljevanju: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe, ter Upravnemu
sodišču predlaga, naj ugotovi, da sta ti dve določbi nezakoniti in neustavni in naj ju zato odpravi.
Občina Ankaran navaja, da 4. in 7. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe posegata v
njene pravice in pravni položaj in bi ji morala biti v postopku priznana pravica do udeležbe kot stranki v
postopku. Izpodbijani akt je sicer izdan v obliki predpisa, vendar ureja posamična razmerja in ga je
zato v skladu s 5. členom Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US,
62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E) dopustno izpodbijati v postopku upravnega spora.
Upravno sodišče je na podlagi 4. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu tožbo
zavrglo iz razloga, ker določbi 4. in 7. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe nimata
narave posamičnega akta, temveč naravo splošnega pravnega akta, ki ga ni dopustno izpodbijati v
upravnem sporu.
Tožena stranka Republika Slovenija pritrjuje ugotovitvam Upravnega sodišča v izpodbijanemu sklepu.
Tožeča stranka Občina Ankaran v tožbi navaja le ugovore glede prvega odstavka 4. člena Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe, to je glede načina delitve deleža koncesijske dajatve, ki se
plačuje občinam, ne navaja pa ugovorov, s katerimi bi utemeljevala izpodbijanje preostalega 4. člena
in 7. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe. Sodišče je odločitev, da imata določbi 4. in
7. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe naravo splošnega pravnega akta, oprlo na
sodno prakso, ki se je že izoblikovala v primerljivih zadevah v zvezi s presojo Uredbe o upravljanju
koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje,
vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču. Navedba tožeče
stranke, da gre za povsem neprimerljive zadeve, ne drži. Ustavno sodišče je v sklepu opr. št. U-I222/08 z dne 2. 10. 2008 navedlo, da izpodbijana Uredba ureja način upravljanja in vodenja
koprskega tovornega pristanišča, ureja pogoje in način opravljanja pristaniških dejavnosti, določa
pristaniške pristojbine, pomeni pa tudi koncesijski akt za sklenitev enovitega koncesijskega razmerja
(javno-zasebnega partnerstva) in hkrati v prehodni določbi (44. člen Uredbe) določi tudi koncesionarja
glede na celoten koncesijski akt. Glede na to je Uredba v pretežnem delu splošni pravni akt, torej
predpis, vendar pa, ne glede na svoje poimenovanje, to ni v celoti. V prehodni določbi Uredba namreč
določa, da se do podelitve prve koncesije na podlagi javnega razpisa in te Uredbe obstoječe
koncesijsko razmerje uskladi s to Uredbo, s tem da se stranki sporazumeta o oblikovanju novega
besedila te pogodbe med njima, ki vključuje dosedanje najemno razmerje in določbe, potrebne za
uskladitev s to Uredbo, ter tudi pogoje te uskladitve. Tako je Uredba neposredno določila oziroma
izbrala koncesionarja. Glede na to je v tej določbi uredila posamična razmerja, zato imajo v tem delu
naravo posamičnega akta (2. točka obrazložitve sklepa št. U-I-222/08). Tudi Vrhovno sodišče je v
Sodbi X Ips 1/2011 pod točko 8 med drugim navedlo: »V obravnavanem primeru ni sporno: da je bila s

44. členom Uredbe, ki se šteje za posamičen akt, izdan v obliki predpisa, družba A. (stranka z
interesom), določena za opravljanje koncesije o upravljanju, vodenju, razvoju in rednem vzdrževanju
pristaniške infrastrukture v koprskem tovornem pristanišču (v nadaljevanju koprsko pristanišče); da je
preostali del Uredbe splošni pravni akt, ki je tudi koncesijski akt za sklenitev enovitega koncesijskega
razmerja (javno-zasebnega partnerstva), ki ureja bistvene sestavine koncesijskega razmerja (glej
sklepa Ustavnega sodišča RS, št. U-I-222/08 in U-I-217/08 oba z dne 2. 10. 2008 ter sklepa
Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 3/2011 in I Up 239/2010);«. Ustavno sodišče je v zadevi U-I-238/1415 z dne 12. 11. 2015, ki se nanaša na podobni primer, v kateri je Mestna občina Koper izpodbijala
drugi in tretji odstavek 15. člena Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju
pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje
pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, ker je menila, da določbi posegata v njen ustavni položaj in
pravice zavzelo enako stališče. Sodišče je tako svojo odločitev temeljilo na povsem primerljivi sodni
praksi in na njej oprlo svojo odločitev in obrazložitev. Trditev v pritožbi, da je sodišče zaradi napačne
uporabe materialnega prava nepopolno ugotovilo dejansko stanje v zadevi, je napačna. Napačna je
navedba v pritožbi, da je izpodbijan 4. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe akt izdan v
obliki predpisa, ki ureja posamična razmerja. Določbi 4. in 7. člena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe nimata narave posamičnega akta, temveč naravo splošnega pravnega akta, ki ga
ni dopustno izpodbijati v upravnem sporu, kar je pravilno ugotovilo tudi Upravno sodišče.
Vir: MzI

