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260. dopisna seja Vlade RS
Vlada se je seznanila s Končnim poročilom o ukrepanju, posledicah in intervencijskih
stroških ob močnem neurju s točo in poplavami, ki je prizadel vzhodno Slovenijo junija
letos
Vlada se je na dopisni seji seznanila s Končnim poročilom o ukrepanju, posledicah in
intervencijskih stroških ob močnem neurju s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike
Slovenije 8. junija 2018.
Vlada je sprejela sklep, da se Ministrstvu za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje iz sredstev
proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 412.659,36 evra za pokritje intervencijskih
stroškov, in sicer:
 Gasilski zvezi Slovenije za prostovoljna gasilska društva, aktivirana na podlagi odredbe
poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije o aktiviranju gasilskih enot iz drugih regij
za zaščito, reševanje in pomoč po močnem neurju s točo in poplavami na območju
Črnomlja v višini 234.530,73 evra;
 Občini Črnomelj v višini 168.044,83 evra;
 Gasilsko-reševalnemu centru Novo mesto v višini 1.663,80 evra;
 za popolnitev državnih rezerv materialnih sredstev zaščite in reševanje v višini 8.420
evrov.
Končno poročilo o posledicah močnega neurja s točo in poplavami, ki je 8. junija 2018 prizadelo
dolenjsko, pomursko, podravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo, zajema splošno vremensko
situacijo in izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih organov in
reševalnih služb, obveščanje javnosti, mednarodna pomoč, ocenjevanje škode in intervencijske
stroške ter zaključek.
V neurju so bili poleg stanovanjskih objektov prizadeti tudi gospodarski in industrijski objekti ter
javni zavodi in kulturna dediščina. Na območju, ki ga je prizadelo neurje s točo v velikosti približno
60 km², se nahaja 4.738 različnih objektov.
Pri odpravljanju posledic je po zbranih podatkih na območju občin Črnomelj in Semič sodelovalo
3.069 gasilcev iz domačih gasilskih zvez ter posavske, ljubljanske, gorenjske, savinjsko-šaleške,
notranjske, zasavske, celjske in dolenjske regije, 305 pripadnikov Civilne zaščite, Rdečega križa in
drugih organizacij ter služb, 212 pripadnikov Slovenske vojske in 100 gasilcev iz Republike
Hrvaške. Skupaj je pri odpravljanju posledic sodelovalo 3.686 oseb.
Stroške intervencij in ukrepov, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče, so
posredovali Občina Črnomelj, Občina Semič, Gasilska zveza Slovenije, Gasilsko-reševalni center
Novo mesto in Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje). Skupaj intervencijski
stroški znašajo 546.854,09 evra.
Vir: MO

Poročilo o dinamiki priprave DPN za obdobje marec 2017 - maj 2018
Vlada se je seznanila s Poročilom o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih
načrtov (DPN) za obdobje marec 2017 - maj 2018 s predlogi ukrepov za pospešitev postopkov
njihove priprave.
Vlada je naložila vsem ministrstvom, da v okviru opravljanja nalog iz svoje delovne pristojnosti
upoštevajo prioritete DPN, določene v tem poročilu in zagotavljajo pripravo strokovnih gradiv,
smernic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor, varstvo okolja in ohranjanje narave, ter predpisi vseh resorjev, ki sodelujejo pri
umeščanju v prostor, ob upoštevanju časovnic priprave DPN.
Vlada je tudi sprejela ukrepe za pospešitev priprave DPN, ki so navedeni v poročilu in naložila
Ministrstvu za okolje in prostor, da o realizaciji aktivnosti poroča enkrat letno, v začetku leta za
preteklo leto.
Na podlagi analize spremljanja priprave vseh DPN je bilo ugotovljeno, da dinamika priprave DPN,
kljub številnim že izvedenim aktivnostim za pospešitev, v velikih primerih še vedno zaostaja za
določenimi časovnicami. Glavni razlogi za odstopanja od načrtovane dinamike so: slaba realizacija
nekaterih ukrepov za pospešitev priprave DPN, ki jih je vlada sprejela ob obravnavi vsakokratnega
poročila o DPN; časovnice niso narejene z upoštevanjem tveganj, saj teh ni mogoče realno oceniti;
zaznani novi problemi, ki spremljajo pripravo DPN.
Ob zadnjem, sedmem poročilu vladi (sprejetem 15. 6. 2017) je bilo v pripravi 48 DPN, in sicer: 5 za
železniške ureditve, 18 za ureditve s področja cest, 3 za letališča, 8 za plinovode, 7 za daljnovode, 6
za elektrarne, 1 za vodnogospodarske ureditve.
Maja 2018 je bilo v pripravi 48 DPN in sicer: 3 za železniške ureditve, 20 za ureditve s področja
cest, 3 za letališča, 7 za plinovode, 7 za daljnovode, 7 za elektrarne, 1 za vodnogospodarske
ureditve.
Vlada je od marca 2017 do maja 2018 sprejela 5 uredb o DPN, 1 uredbo o spremembah in
dopolnitvah uredbe o DPN, 7 sklepov o pripravi DPN, 1 sklep o spremembah sklepa o pripravi
DPN, 1 odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programu priprave, 1 sklep o potrditvi
najustreznejše variante in 6 pobud občin za poseganje v območja DPN.
Vir: MOP
Poročilo o izvajanju ukrepov iz Načrta za izvedbo ukrepov iz Poročila o izvedbi nadzora
nad delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju ZGS v letih 2013 in 2014
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju ukrepov iz Načrta za izvedbo ukrepov iz Poročila o
izvedbi nadzora nad delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju Zavoda za gozdove
Slovenije v letih 2013 in 2014.
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ima v upravljanju deset lovišč s posebnim namenom (LPN), in
sicer Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Beltinci, Kompas Peskovci, Prodi Razor, Jelen, Medved,
Snežnik Kočevska Reka, Žitna gora in Ljubljanski vrh. V letu 2013 je večina LPN-jev (8) imela
negativno razmerje med prihodki in odhodki, katerega ZGS ni mogel pokriti s svojo tržno
dejavnostjo, zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) moralo s
prerazporeditvijo zagotoviti potrebna finančna sredstva. Vlada je naložila MKGP, da pripravi
predloge sprememb predpisov ali ukrepe, s katerimi se zagotovi vzdržno financiranje javne
gozdarske službe, in da v obdobju od sprejetja tega sklepa do konca leta 2015 izvede nadzor nad
delom LPN, analizira njihovo delo in na osnovi tega pripravi predloge sprememb predpisov ali
ukrepe za njihovo učinkovitejše in smotrnejše poslovanje.
MKGP je nadzor nad delom LPN opravil v letu 2015 in pripravil Poročilo o izvedbi nadzora nad
delom lovišč s posebnim namenom v upravljanju Zavoda za gozdove Slovenije v letih 2013 in 2014

(poročilo) ter Načrt za izvedbo ukrepov iz poročila. . V naslovnem poročilu so podane informacije
o izvedenih ukrepih iz načrta, ki so bili vsi zaključeni.
Vir: MKGP
Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji
Vlada je sprejela Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posreduje v
obravnavo Državnemu zboru.
Podlagi za pripravo poročila sta Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1) in
Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 (NPUR
2017–2021). Četrti odstavek 4. člena ZRomS-1 določa, da vlada enkrat letno poroča Državnemu
zboru o uresničevanju obveznosti iz prvega, drugega in tretjega odstavka 4. člena in iz 5. člena
ZRomS-1. Ob sprejemu NPUR 2017–2021 je vlada v svojem sklepu določila, da Komisija Vlade
Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti spremlja uresničevanje nacionalnega programa
in najmanj enkrat letno poroča vladi o uresničevanju programa. Gre za peto tovrstno poročilo
vlade, v predlogu poročila pa je zajeto poročanje po ZRomS-1 v letih 2015, 2016 in 2017 kot tudi
poročanje o uresničevanju NPUR 2017–2021 v letu 2017.
Poročilo je pripravljeno skladno z izhodišči, ki jih je na svoji 6. seji dne 10. 11. 2017 potrdila
vladna komisija. Pripravo poročila je koordiniral Urad za narodnosti, ki je skladno s potrjenimi
izhodišči takoj v začetku leta 2018 pristopil k pripravi poročila in pozval vse pristojne resorje k
poročanju o uresničevanju ZRomS-1 in NPUR 2017–2021 v letih 2015, 2016 in 2017. Na podlagi
prejetih prispevkov, ki so večinoma zajeli le leto 2017, in informacij, ki jih je urad s strani
pristojnih resorjev prejel ob drugih priložnostih, je urad pripravil celovit osnutek poročila, ki je
zajel obdobje vseh treh let. Poročilo je sestavljeno iz osrednjega dela (poročilo) in prilog. Osrednji
del poročila zajema informacije o pomembnejših aktivnostih, kot so priprava predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah ZRomS-1, priprava in sprejem NPUR 2017–2021 in delo vladne
komisije. V tem delu je zajet tudi pregled uresničevanja obveznosti pristojnih ministrstev in
vladnih služb na podlagi ZRomS-1 in NPUR 2017–2021, pa tudi informacije o aktivnostih Sveta
romske skupnosti Republike Slovenije, kot krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji, in
samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer živijo Romi. V prilogah sledi podrobnejše poročilo o
uresničevanju NPUR 2017–2021 v letu 2017, informacije o sofinanciranju na področju romske
skupnosti in pregled sprejetih podrobnih področnih programov in ukrepov občin, kjer živijo Romi.
Predlog poročila je na svoji 8. seji dne 14. 6. 2018 obravnavala in potrdila tudi vladna komisija,
katere člani so predstavniki pristojnih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih
skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.
Vir: UN
Vlada sprejela Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski
center, javno agencijo Republike Slovenije se dopolnjuje v 33. in 34. členu in sicer:
– 33. člen se dopolnjuje z določbami, ki urejajo pogodbeno dokončanje filmov, in sicer
celovečernega animiranega filma, animiranega filma v trajanju nad 24 minut in
zahtevnega celovečernega dokumentarnega filma, ki lahko traja največ štiri leta, ter
podaljšanje izvedbe drugih projektov zaradi nepredvidenih okoliščin pri financiranju ali
razlogov, ki za dlje časa onemogočajo dokončanje filma;
– 34. člen se dopolnjuje s 34. a členom, ki določa prevzemanje obveznosti glede na proračun
in veljavni finančni načrt ter usklajenost obveznosti glede na že prevzete pogodbene
obveznosti.
Podrobnejše pogoje in merila bo moral SFC urediti s splošnim aktom.

V skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru,
javne agencije Republike Slovenije (ZSFCJA-B) se Sklep o preoblikovanju Filmskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije
uskladi z ZSFCJA-B najpozneje v dveh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Vir: MK
Odgovor glede poteka plinovodov skozi Vipavsko dolino
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika Tomaža Horvata glede poteka
plinovodov skozi Vipavsko dolino.
Rekonstrukcija prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 in prenosni plinovod M3/1
Ajdovščina - Šempeter pri Gorici sta bila v prostor umeščena v postopku priprave državnega
prostorskega načrta (DPN), ki sta se začela na pobudo Ministrstva za infrastrukturo. V obeh
postopkih sprejema, ki sta potekala v skladu z veljavno zakonodajo, so bile rešitve strokovno
preverjene in usklajene z vsemi nosilci urejanja prostora. Tudi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je za oba DPN podalo mnenje, in sicer za rekonstrukcijo prenosnih
plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 kot delno sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov,
za prenosni plinovod M3/1 pa je izdalo pozitivno mnenje.
V postopku za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34 je Agencija RS za
okolje Ministrstva za okolje in prostor izdala okoljevarstveno soglasje, koordinator pa je
septembra 2015 pridobil potrditev pravnomočnosti za odločitev o okoljevarstvenem soglasju za
nameravani poseg. V postopku za prenosni plinovod M3/1 je pripravljavec pridobil odločbo, da so
vplivi plana na okolje sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.
Pred sprejemom obeh uredb je bilo vladno gradivo za sprejem obeh DPN medresorsko usklajeno,
ter obravnavano na Odboru za gospodarstvo pri vladi.
Vir: MOP
Vlada sprejela odgovor na vprašanje in pobudo državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z
vračanjem v ponovno odločanje v upravnih postopkih
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje in pobudo državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z
vračanjem v ponovno odločanje v upravnih postopkih in ga pošlje Državnemu svetu.
Državni svet Republike Slovenije je na Vlado Republike Slovenije in na Ministrstvo za javno upravo
naslovil pobudo državne svetnice Bojane Potočan o izvrševanju pravil Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP) pri odločanju pritožbenih organov, kadar se nezakonit upravni akt
odpravi in zadeva vrne v ponovno odločanje na prvo stopnjo.
Vprašanje in pobuda se glasita: »1. Ali se vodi evidenca glede števila upravnih postopkov, in sicer
glede pritožbenih postopkov in števila vračanj zadev v ponovno odločanje od instančnega organa
na prvostopenjski organ? 2. Preuči naj se možnost spremembe zakonodaje na način, da se veljavni
kriterij – načelo ekonomičnosti – za vračanje v ponovno odločanje dopolni s taksativnimi
omejitvami glede vračanja zadev, da bo drugostopenjski organ večkrat samostojno meritorno
odločal o pritožbeni zadevi.« V obrazložitvi je navedeno, da se v praksi zaznava, da
drugostopenjski organi večinoma zadeve vračajo v ponovno odločanje in le redko meritorno
odločijo, zato se postopki nepotrebno podaljšujejo.
Pravica do pritožbe zoper prvostopenjski upravni akt temelji na z Ustavo in z ZUP zajamčeni
pravici do pravnega sredstva. S tem je v upravnem postopku vzpostavljena dvostopenjskost
upravnega odločanja, v katerem je prvostopenjski postopek temeljno namenjen obravnavi zadeve,
ki vključuje razjasnjevanje dejanskega stanja, drugostopenjski postopek pa instančnemu

preizkusu zakonitosti prvostopenjske odločitve. Zato se na drugi stopnji upravnega odločanja
dejansko stanje praviloma ne ugotavlja, to se stori izjemoma, če se pri preizkušanju zakonitosti
ugotovijo tovrstne pomanjkljivosti. V tem pogledu je druga stopnja le korektiv, ne pa nadomestilo
prvi stopnji. Vsakokratno meritorno odločanje na drugi stopnji, ki ga je v priporočilu v Poročilu
Varuha človekovih pravic za leto 2017 podal Varuh človekovih pravic, in ga v pobudi omenja tudi
Državni svet Republike Slovenije, bi posegalo v uveljavljeno dvostopenjskost upravnega odločanja.
Iz sistemskih razlogov meritorno odločanje v pritoženem postopku ni sprejemljivo, kadar ni bilo
meritorno odločeno na prvi stopnji. Kolikor je bil postopek zaključen na temelju procesnih norm
(npr. s sklepom o zavrženju), je odprava nezakonitega sklepa in vrnitev v ponovno odločanje
nujna, saj sicer stranka ni deležna vsebinske obravnave zahtevka na prvi stopnji in možnosti
preizkusa zakonitosti na drugi stopnji. Enako lahko ugotovimo, če so bila v postopku na prvi
stopnji kršena pravila o (stvarni ali krajevni) pristojnosti, če je prvostopenjsko odločbo izdala
uradna oseba, ki je ni imela pristojnosti izdati, če je odločbo izdala uradna oseba, ki bi morala biti
izločena. V teh in podobnih primerih lahko ob posegu v pravico do pravnega sredstva oziroma
pritožbe pride tudi do posega v ustavno zagotovljeno pravico do enakega procesnega varstva.
Obravnavani procesni standardi zagotavljajo izvrševanje poštenosti postopka, zato je pri
poseganju v njihovo vsebino treba biti previden. Ustavno sodišče Republike Slovenije je
normativno določanje enoinstančnega odločanja že prepoznalo kot poseg v ustavno pravico do
pravnega sredstva, ki ga je potrebno presojati na temelju načela sorazmernosti.
Vlada in Ministrstvo za javno upravo se zavedata, da je vračanje zadev v ponovno odločanje lahko
realna težava, vendar ocenjujeta, da je problematika verjetno nerešljiva s spremembami ZUP, zato
jo je treba obravnavati od primera do primera oziroma po praksi posameznega instančnega
organa. Splošna in abstraktna raven zakona ne more v celoti slediti posebnostim posamičnih
primerov in enostransko zapovedovati, katere so bistvene kršitve pravil procesnega prava, zaradi
katerih je zadevo dovoljeno - nujno vrniti v ponovno odločanje, ali kdaj se to lahko stori ob
nepravilno in nepopolno ugotovljenem dejanskem stanju. Prav reševanju takšnih situacij so
namenjena temeljna načela upravnega postopka, ki jasno in nedvoumno usmerjajo organ k
pravilnemu procesnemu postopanju. Ob tem obstaja bojazen, da bi ob spreminjanju zakona v
predlagani smeri lahko celo podaljšali čas do dokončnosti upravnega akta in s tem dosegli
nasprotni učinek od želenega.
Kolikor se zakon ne izvaja kot je predvideno, je na to treba opozarjati, vendar mora biti naslovnik
opozorila posamezni drugostopenjski organ, ki ravna nezakonito. Ministrstvo za javno upravo se
že in se bo tudi v bodoče, v okviru svoje nadzorstvene vloge nad organi, ki vodijo upravne
postopke, prizadevalo odkrivati in na ta način preprečevati nezakonito prakso.
Vir: MJU
Vlada sprejela stališče k zadevi Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki
Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti
Republika Slovenija generalno podpira Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o
selitvah in mednarodni zaščiti, vendar je mnenja, da pravna osnova Uredbe (ES) št. 862/2007 ni
ustrezna in predlaga, da se jo spremeni.
Selitve v EU so se v zadnjih letih temeljito spremenile. Komisija zaradi obravnavanja izzivov, ki jih
predstavljajo te spremembe, izvaja in nadalje razvija celovito migracijsko politiko, predstavljeno v
evropski agendi o migracijah, katere namen je izboljšati način upravljanja migracijskih tokov
znotraj in zunaj EU ter ki vključuje kombinacijo takojšnjih ukrepov za odzivanje na pritok
migrantov v Evropo in strukturno reformo na podlagi štirih stebrov, ki so: (i) zmanjšanje spodbud
za nedovoljene selitve; (ii) upravljanje meja: reševanje življenj in varovanje zunanjih meja; (iii)
Evropa mora varovati: trdna skupna azilna politika; (iv) nova politika o zakonitih selitvah.
Vsebina in kakovost podatkov o selitvah, zbranih v skladu z Uredbo (ES) št. 862/2007, izpolnjuje
določene potrebe, vendar pa so pomanjkljivosti vse bolj očitne, zlasti ob upoštevanju omenjenega

razvoja dogodkov na področju selitev v EU. Potrebni so nadaljnji podatki o več novih vrstah selitev
in migrantov, ki morajo biti natančnejši, pogostejši in prihajati hitreje.
Pravna podlaga Uredbe (ES) št. 862/2007 je člen 338 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU). V členu 338 so določene zahteve za pripravo evropske statistike, ki mora izpolnjevati
standarde nepristranskosti, zanesljivosti, objektivnosti, znanstvene neodvisnosti, stroškovne
učinkovitosti in statistične zaupnosti brez pretiranih bremen za gospodarske subjekte. Vsebina
Uredbe (ES) št. 862/2007 pa dejansko ni evropska statistika, temveč poročanje operativnih
podatkov o upravljanih selitvah in migrantih ter o upravnih dogodkih v zvezi s selitvami in
upravljanih selitvah, ki se uporabljajo v administrativne namene. Za učinkovite poročanje
navedenih podatkov in za dosego ciljev tega Predloga bi bilo torej treba spremeniti tudi pravno
podlago Uredbe (ES) št. 862/2007.
Vir: SURS
Slovenija podpira program Pericles IV
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče Slovenije glede predloga evropske uredbe o
vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito evra pred ponarejanjem za
obdobje 2021–2027 (program Pericles IV). Slovenija predlog podpira. Hkrati podpira tudi
razširitev omenjenega programa na nesodelujoče države članice, ki niso prevzele evra.
Močna zaščita evra pred ponarejanjem je bistven element varnosti kot ena od osrednjih točk
ukrepanja EU, pomembna tudi za prihodnosti financ EU. Preprečevanje ponarejanja in z njim
povezanih goljufij ter boj proti njim ohranjata celovitost evrosistema ter s tem izboljšujeta
konkurenčnost gospodarstva unije in zagotavljata vzdržnost javnih financ. Zato sta tudi
neposredno povezana s ciljem unije za izboljšanje učinkovitega delovanja ekonomske in
monetarne unije.
V zvezi s tem je Evropska komisija pripravila predlog nadaljevanja programa financiranja pomoči,
t. i. Pericles IV program. Ta program bo nasledil trenutni program Pericles, ki se nanaša na
obdobje do leta 2020 in je specifično namenjen zaščiti evrskih bankovcev in kovancev pred
ponarejanjem.
Splošni cilj predloga uredbe je še naprej preprečevanje in boj proti ponarejanju evra in podobnim
goljufijam, s čimer bo EU prispevala k povečanju konkurenčnosti gospodarstva EU in skrbela za
zagotavljanje stabilnost javnih financ. V okviru programa se nudi podpora članicam pri izvajanju
ukrepov na področju preprečevanja in boja proti ponarejanju evra ter asistenca pristojnim
organom članic pri razvijanju sodelovanja in izmenjave dobrih oz. najboljših praks, če je to
potrebno in primerno tudi v sodelovanju s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, ki
delujejo na tem področju.
Vlada je danes podprla tudi razširitev programa na nesodelujoče države članice, ki nimajo evra za
svojo valuto, saj so pogosto izvor in vir nezakonite proizvodnje ponarejenih evrskih bankovcev in
kovancev. Zato je nujno potrebna podpora in izobraževanje tamkajšnjih preiskovalcev in osebja iz
institucij (policije, nacionalnih bank), ki odkrivajo, zatirajo oz. preprečujejo proizviodnjo in
distribucijo ponarejenih evrov.
Vir: MF
Slovenija za finančno podporo EU za opremo carinskih kontrol na zunanjih mejah
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče Slovenije glede predloga evropske uredbe o
vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo carinskih kontrol v okviru sklada za
integrirano upravljanje meja. Slovenija predlog podpira.

Večletni akcijski program za carino (program Carina), ki obstaja od leta 1991, omogoča ustrezno
financiranje sodelovanja med carinskimi organi, elektronskih sistemov in krepitve upravnih
zmogljivosti ter dobro dopolnjuje nacionalne pobude in naložbe na tem področju. Ne predvideva
pa možnosti in sredstev za financiranje opreme, ki se uporablja za izvajanje carinskih kontrol na
zunanjih mejah EU. Ta potreba je bila doslej na ravni EU podprta samo v manjši meri z drugimi
instrumenti (Herkul III, program za podporo strukturnim reformam, evropski strukturni in
investicijski skladi), zato je to potrebo upoštevala pri načrtovanju novega večletnega finančnega
okvira.
Komisija je 2. maja 2018 sprejela sveženj o naslednjem večletnem finančnem okviru za obdobje
2021–2027. Predlagani proračun združuje nove instrumente s posodobljenimi programi za
uspešno doseganje prioritet unije. Na podlagi tega komisija predlaga oblikovanje novega sklada za
integrirano upravljanje meja v okviru proračunske postavke »migracije in upravljanja meja«.Ta
novi sklad naj bi zagotavljal nujno in intenzivnejšo podporo državam članicam za varovanje
skupnih zunanjih meja unije. Sklad za integrirano upravljanje meja bo sestavljen iz instrumenta za
finančno podporo za upravljanje meja in vizume ter instrumenta za finančno podporo za opremo
carinskih kontrol.
Predlog komisije o naslednjem večletnem finančnem okviru vključuje predlog v višini 9,318
milijarde evrov (v tekočih cenah) za sklad za integrirano upravljanje meja za obdobje 2021–2027.
Znotraj tega globalnega proračunskega okvira finančna sredstva na voljo za izvajanje te konkretne
uredbe, ki se nanaša samo na instrument za opremo za carinske kontrole, znašajo 1,3 milijarde
evrov (v tekočih cenah). Komisija je vzporedno s tem pripravila ločen predlog, ki zajema
instrument za upravljanje meja in vizume.
Predlagani novi instrument za opremo carinskih kontrol je namenjen povečanju enakovrednosti
carinskih kontrol v državah članicah, da se prepreči preusmerjanje tokov blaga proti najšibkejšim
točkam. Poseben ukrep unije na področju opreme carinskih kontrol bo omogočil podporo pri
nakupu, vzdrževanju in posodabljanju upravičene opreme za odkrivanje za carinske kontrole v
širšem smislu. Instrument bo zajemal tudi opremo za odkrivanje, ki se uporablja za nadzor, ki
presega carinske kontrole, dokler te ostajajo glavni namen opreme.
Instrument se bo izvajal z neposrednim upravljanjem, zlasti z dodeljevanjem nepovratnih
sredstev. Da se zagotovi učinkovitost in interoperabilnost vse opreme, kupljene s podporo
programov unije, bo komisija v okviru priprave programov dela vzpostavila mehanizem
usklajevanja. Zato bo ta instrument podpiral samo nakup, vzdrževanje in posodabljanje
upravičene opreme za carinske kontrole, medtem ko se bodo s programom Carina za sodelovanje
na področju carine podpirali vsi povezani ukrepi, kot so ukrepi sodelovanja za oceno potreb po
opremi ali usposabljanju v zvezi z zadevno opremo.
V tem predlogu je za datum začetka uporabe določen 1. januar 2021, pripravljen pa je za unijo s 27
državami članicami, brez Velike Britanije.
Vir: MF
Vlada sprejela stališče glede predloga sprememb evropske direktive z davčnega področja
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela stališče Slovenije glede predloga sprememb evropske
direktive o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače. Slovenija načeloma podpira
predlog sprememb in hkrati podpira razpravo glede lastne rabe žganja ob upoštevanju
administrativnega vidika, konkurenčnosti in širšega družbenega vpliva.
Obravnavana direktiva opredeljuje vrste alkoholnih pijač, strukturo trošarin, pravila obdavčitve in
možne oprostitve ali znižanja. Cilj predloga je sledenje novim tehnologijam in postopkom na
področju proizvodnje alkoholnih pijač, zagotovitev pravne jasnosti obravnave nekaterih izdelkov,
olajšanje trgovanja z alkoholnimi izdelki ter spodbujanje potrošnikov k uživanju piva z manjšim
odstotkom alkohola.

Vir: MF
Stališče Vlade do Priporočila za Sklep Sveta o pooblastitvi Komisije, da v imenu EU začne
pogajanja za pristop h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega
morja v severnem Tihem oceanu
Vlada je sprejela stališče k Priporočilu za Sklep Sveta o pooblastitvi Komisije, da v imenu Evropske
unije začne pogajanja za pristop h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov
odprtega morja v severnem Tihem oceanu. Vlada RS podpira predlog priporočila.
Komisija na podlagi zahteve držav članic EU in gospodarskih subjektov v ribiškem sektorju EU
predlaga, naj EU pristopi h Konvenciji o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja
v severnem Tihem oceanu kot članica Komisije za ribištvo severnega Pacifika, ustanovljene na
podlagi Konvencije, in sicer za upravljanje ribištva na zadevnem območju.
Predlog za Sklep Sveta slovenskega ribištva ne zadeva neposredno, saj slovenski ribiči izvajajo
ribolov v severnem Jadranu.
Vir: MKGP
Stališče Vlade RS do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe 2018/120 glede nekaterih
ribolovnih možnosti
Vlada je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2018/120 glede
nekaterih ribolovnih možnosti. Vlada RS podpira predlog uredbe.
Uredba Sveta (EU) 2018/120 določa ribolovne možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in
skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za plovila Unije v nekaterih vodah zunaj
Unije. Te ribolovne možnosti se v obdobju veljavnosti navadno večkrat spremenijo.
Predlog uredbe ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski ribiči ne izvajajo ribolova na
območjih oziroma na staleže, ki so predmet predloga uredbe.
Vir: MKGP
Stališče Vlade RS do Predloga sklepa Sveta o podpisu Sporazuma za preprečevanje
nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu EU
Vlada je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o podpisu Sporazuma za preprečevanje
nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske
unije. Vlada RS podpira predlog sklepa.
Predlog sklepa Sveta ne zadeva slovenskega ribištva, saj slovenski ribiči izvajajo ribolov v
severnem Jadranu.
Zadevne vlade so zaradi spreminjajočih se razmer v Arktičnem oceanu pripravile Sporazum v
skladu s previdnostnim pristopom k upravljanju ribištva. Z začetkom veljavnosti Sporazuma bo
zapolnjena pomembna regulativna vrzel v sedanjem okviru za mednarodno upravljanje oceanov.
S Sporazumom bo vzpostavljen in se bo izvajal skupni program znanstvenih raziskav in
spremljanja. S sporazumom je predvidena možnost, da bi bila lahko v prihodnosti za to območje
vzpostavljena ena ali več dodatnih regionalnih organizacij ali ureditev za upravljanje ribištva.
Vir: MKGP

Vlada seznanjena z namero podpisa dveh tehničnih dogovorov obrambnih ministrstev
Slovenije in Makedonije s področja usposabljanja
Vlada se je na seji seznanila z namero podpisa dveh tehničnih dogovorov med slovenskim in
makedonskim obrambnim ministrstvom. Prvi tehnični dogovor se nanaša na izvedbo urjenja
pripadnikov enote zračne obrambe Makedonske vojske v Republiki Sloveniji, drugi pa opredeljuje
strokovno, tehnično in materialno podporo za izvedbo vaje Challenge – Izziv 2018 na Vojaškem
vadišču Krivolak v Makedoniji.
Na podlagi prvega tehničnega dogovora bo med 2. in 22. septembrom letos v Vojašnici Cerklje ob
Krki izvedeno usposabljanje do 12 pripadnikov Makedonske vojske, in sicer iz zračne obrambe. Na
podlagi drugega tehničnega dogovora bosta izvedeni taktična vaja z bojnim streljanjem z
oborožitvenim sistemom LPRSZO SA-24 in bojno streljanje z letalniki PC-9M. Na taktični vaji in v
bojnem streljanju, ki bosta na Vojaškem vadišču Krivolak med 28. septembrom in 7. oktobrom
letos, bo sodelovalo do 90 pripadnikov Slovenske vojske skupaj s pripadniki Makedonske vojske.
Tehnična dogovora, ki ju bodo podpisali sodelujoči na obeh vajah, opredeljujeta obveznosti in
splošna načela pri izvajanju obeh vaj.
Vir: MO
Vlada seznanjena s sodelovanjem več obrambnih ministrstev na področju učenja na daljavo
Vlada se je seznanila z namero podpisa Memoranduma o sodelovanju med Ministrstvom za
obrambo Republike Srbije, Ministrstvom za obrambo Bosne in Hercegovine, Ministrstvom za
obrambo Republike Makedonije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije na področju
učenja na daljavo.
S podpisom memoranduma o sodelovanju bo Slovenska vojska pridobila nove izkušnje, znanja in
uporabne e-vsebine za potrebe vojaškega izobraževanja in usposabljanja. S sodelovanjem v
regionalnem projektu s področja elektronskega izobraževanja (Regional Advanced Distance
Learning Initiative – RADLI), ki je nastal na podlagi izkušenj skandinavskih držav, povezanih v
sistem NORDEFCO, se Slovenski vojski odpirajo možnosti za usposabljanje njenih pripadnikov
skladno z razvojem in gibanji na področju e-izobraževanja v Natu. Tako je v sklopu platforme
RADLI že leta 2018 predvideno usposabljanje pripadnikov držav članic na področju uporabe
orodij in dobrih praks pri pripravi e-tečajev, s čimer se želi poenotiti proces razvoja e-tečajev v
različnih državah članicah RADLI in Nata. S temi znanji lahko Slovenska vojska še uspešneje
razvija svoj proces e-izobraževanja skladno z Natovimi standardi. Z razvojem e-izobraževanja se
zmanjšujejo stroški vojaškega izobraževanja in usposabljanja, kar pomeni dolgoročno pozitiven
finančni učinek. Slovenska vojska bo s sodelovanjem v iniciativi RADLI prepoznana kot aktivna
članica zveze Nato in bo ohranjala kontinuiteto prihodnjih projektov s področja vojaškega
izobraževanja in usposabljanja v okviru Nata.
Vir: MO
Vlada sprejela sklep o imenovanju članov sveta Javne agencije RS za varnost prometa
Vlada je na današnji dopisni seji imenovala štiri člane sveta Javne agencije RS za varnost prometa
za mandatno obdobje petih let. V svet so kot predstavniki uporabnikov, strokovnih organizacij in
organizacij civilne družbe imenovani Peter Jevšinek, Zvonko Milković, prof. dr. Marko Polič, David
Razboršek.
Vir: MzI

