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Datum: 3. 12. 2015 
 
DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Vlada RS je na 91. dopisni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o varstvu okolja, 
novelo Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, Program upravljanja 
rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021 ter imenovala nove člane 
Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o nacionalnem programu 
varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022. 
  
Predlog novele Zakona o varstvu okolja 
    
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVO v letu 2013 se sedanja ureditev opravljanja 
dimnikarske službe ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna državna 
gospodarska javna služba. Brez uveljavitve novega sistema bodo tako ne le ukinjene koncesije, temveč 
bodo dimnikarske storitve v celoti prepuščene trgu. Zaradi zagotovitve javnega interesa, ki je v skrbi za 
varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarno varnost ter energetsko učinkovitost malih kurilnih 
naprav, je potrebna regulacija tega področja tudi po 31. 12. 2015, zato je predlog zakona poslan v 
obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku.  
  
Predlog zakona določa podaljšanje obstoječe ureditve, in sicer do 31. 12. 2016. Tako bo zagotovljen 
javni interes za preprečitev težko popravljivih posledic za okolje, zdravje, premoženje in varnost. 
  
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč od marca 2015 na številnih posvetih predstavilo idejni 
okvir nove ureditve izvajanja dimnikarskih storitev. Prav tako je bila v poletnih mesecih opravljena javna 
obravnava, vendar pa dokončne rešitve še niso sprejete, zaradi česar  je potrebno podaljšanje 
obstoječe ureditve.  
  
Novela Uredbe o določitvi tarife nadomestil za uporabo sredstev iz popisa 
  
Področje materialne dolžnosti, kot ene izmed obrambnih dolžnosti, na splošni ravni opredeljuje že 
Zakon o obrambi, podrobneje pa je urejeno z Zakonom o materialni dolžnosti. Zakon o materialni 
dolžnosti določa vrste sredstev in opreme ter nepremičnin, za katere se lahko naloži materialna dolžnost 
za potrebe obrambe, varnosti, zaščite, reševanja in pomoči, vodenje evidence, postopek razporejanja in 
prevzema sredstev iz popisa, način ugotavljanja škode in izplačevanja odškodnin ter način določanja 
nadomestil za uporabo. V smislu slednjega prvi odstavek 21. člena zakona pooblašča Vlado Republike 
Slovenije, da določi tarifo nadomestil za uporabo sredstev iz popisa. 
  
Zaradi sprememb predpisov na področju vrednotenja nepremičnin veljavna Uredba o določitvi tarife 
nadomestil za uporabo sredstev iz popisa ne omogoča več ustreznega izračuna nadomestil za uporabo 
določenih zemljišč in gozdov. To se je v zadnjem obdobju pokazalo zlasti pri izvajanju materialne 
dolžnosti za potrebe vaj in usposabljanj Slovenske vojske, kjer je bilo vpoklicano tudi določeno število 
nepremičnin oziroma zemljišč.  
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S predlagano novelo se tako spreminjajo merila za izračun nadomestila za uporabo določenih zemljišč, 
ki so v zdaj veljavni Tarifi nadomestil za uporabo sredstev iz popisa, ki je kot priloga sestavni del 
obravnavane uredbe, opredeljena kot travniki in gozdovi. Ker so ta merila temeljila na katastrski 
klasifikaciji zemljišč, ki pa se več ne evidentira, je treba ta merila ustrezno nadomestiti. Pri določitvi 
faktorjev za izračun nadomestila za uporabo navedenih zemljišča se je izhajalo iz načela, da se končni 
zneski nadomestil ne smejo bistveno spremeniti.  
  
Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021 
  
Program je napisan na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu, ki določa, da se postavijo dolgoročne 
usmeritve upravljanja prostoživečih rib v celinskih vodah na državni ravni za obdobje 12 let. Program se 
je izdelal prvič in je osnova za pripravo načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih in 
ribiškogojitvenih načrtov za ribiške okoliše. Načrti za območja in ribiškogojitveni načrti pa se sprejemajo 
za obdobje 6 let. 
  
Program je podlaga Načrtov ribiškega upravljanja v ribiških območjih in konkretnih izvedbenih 
ribiškogojitvenih načrtov za ribiške okoliše, ki jih pripravlja Zavod za ribištvo Slovenije sprejme pa 
Minister,  pristojen za ribištvo. Program temelji in tudi upošteva mednarodne obveznostih naše države o 
ohranjanju naravnih habitatnih tipov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst.  
  
Program vsebuje oceno stanja in analizo preteklega upravljanja rib, cilje, usmeritve in ukrepe za varstvo 
in trajnostno rabo rib, oceno pričakovanih učinkov in javnofinančnih sredstev. 
  
Ker je program podlaga za ostalo načrtovanje v ribištvu, predvsem izvedbenih ribiškogojitvenih načrtov 
v ribiških okoliših je poudarek na ribiškem upravljanju predvsem trajnostni rabi rib ter iz tega vidika tudi 
opredeljeni generalni cilji  ribiškega upravljanja. Ti so: 
1. Zagotavljanje kakovostnega ribolova v najširšem možnem pomenu za najširši krog ribičev – v 
prehranske namene, užitek v ribolovu, uplen zadostne količine ali primerne velikosti rib, doseganje 
uspehov na ribiških tekmovanjih, preživljanje prostega časa v naravi ali kakršenkoli drug pomen 
kakovostnega ribolova z vidika ribiča. 
2. Doseganje pozitivnega ekonomskega učinka sladkovodnega ribištva (gospodarstvo in turizem). 
3. Ohranjanje populacij vseh domorodnih vrst rib (tako lovnih kot lovno nezanimivih vrst), po načelu 
trajnostne rabe, varstva in zaščite ribjih populacij ter njihovih habitatov, ki obenem ne ogroža drugih 
živalskih in rastlinskih vrst ali njihovih habitatov; zagotovitev ugodnega stanja populacij (velikosti, vrstne 
in starostne strukture) in habitatov vseh domorodnih vrst rib, še posebej na območjih, zavarovanih s 
predpisi o ohranjanju narave. 
  
Za dosego teh ciljev so določeni specifični cilji, kot so opredeljeni v 3. členu ZSRib in zato posebej 
obdelana področja načrtovanja na področju upravljanja rib, določitev prostorskih enot, določanje pravil 
za trajnostno rabo rib, naloge v zvezi z ohranjanjem ugodnega stanja rib in doseganja dobrega 
ekološkega stanja, podeljevanje koncesij za ribiško upravljanje v ribiških okoliših, ribolov v komercialnih 
ribnikih, gojitev rib, evidence v sladkovodnem ribištvu in poročanje, strokovno usposabljanje delavcev 
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izvajalcev ribiškega upravljanja, škode in odškodnine zaradi pogina rib, ribiškočuvajsko službo ter javne 
službe v ribištvu. 
  
Imenovanje članov Medresorske delovne skupine za spremljanje in izvajanje Resolucije o 
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 
  
Menjava v članstvu medresorske delovne skupine je posledica kadrovskih sprememb v posameznih 
resornih organih in nevladnih organizacijah.  
  
Nova sestava članov medresorske delovne skupine je sledeča: 
- Vesna Marinko, mag., Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa; 
- Mateja Markl, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa; 
- mag. Tomaž Svetina, Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa; 
- Brigita Miklavc, Ministrstvo za infrastrukturo; 
- mag. Zvonko Zavasnik, Ministrstvo za infrastrukturo; 
- mag. Stanislav Zotlar, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo; 
- Janko Kosi, Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo; 
- mag. Ivan Kapun, Generalna policijska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve; 
- Simon Ošo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; 
- Vesna-Kerstin Petrič, Ministrstvo za zdravje; 
- mag. Stanislav Lotrič, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo;  
- Igor Kovačič, Ministrstvo za pravosodje; 
- Danica Ošlaj, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; 
- Silvester Kranjec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- mag. Tjaša Kotar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; 
- Zvezdana Dolenec, Slovenske železnice; 
- mag. Ulrich Zorin, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji; 
- dr. Maja Zorko, Nacionalni inštitut za varovanje zdravja;;  
- mag. Marta Novak, Zavod Republike Slovenije za šolstvo; 
- Mag. Kristina Šteblaj – Ministrstvo za finance, 
- Mag. Jure Kostanjšek – Avtomoto zveza Slovenije 
- Jože Režonja, Odbor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri Svetu Javne agencije   
Republike Slovenije za varnost prometa; 
- Boštjan Omerzel, Skupnost občin Slovenije; 
- doc. dr. Marko Renčelj, Združenje občin Slovenije; 
- Vanja Galić, Slovensko zavarovalno združenje; 
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