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66. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 10. 12. 2015 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o
načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske
dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, se seznanila z Informacijo o
stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij ter z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja
sklenila Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence.
Vlada se je tudi seznanila s poročilom o aktivnostih Civilne zaščite pri reševanju migrantske
problematike v Republiki Sloveniji med 16. septembrom in 16. novembrom 2015 ter podala
odgovor na vprašanje poslanca glede finančnih sredstev za migrante.
Novela Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz
kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Uredba je sprejeta zaradi uskladitve z novimi predpisi o državni pomoči v kmetijskem sektorju in se z njo
le podaljšuje obstoječa državna pomoč za naslednjih pet let. Spremenile so se mejne vrednosti za
višino nadomestila na hektar v skladu s Smernicami EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem
sektorju in na podeželju za obdobje 2014 –2020.
Za obdobje 2016 - 2020 imamo dve vrsti zavezancev, tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim več
kot 5 let in tiste, ki ga imajo do vključno 5 let. Za tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim več kot 5
let je zgornja meja nadomestila 200 EUR/ha in se lahko poveča do 400 EUR/ha v primeru prepovedi
paše. Za tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim do vključno 5 let je zgornja meja nadomestila
500 EUR/ ha in se lahko poveča do 700 EUR/ha v primeru prepovedi paše.
Informacija o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij
Evropska komisija je 28. julija 2015 sprejela Sporočilo Evropske komisije in pripadajoči Akcijski načrt
Strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP) s ciljem, da bo Strategija potrjena v Evropskem svetu konec
leta 2015.
Države in regije se trenutno odločajo glede vodenja posameznih prednostnih področij (akcijskih skupin).
V imenu Slovenije je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, v soglasju z Ministrstvom za okolje
in prostor, izrazil pripravljenost za vodenje akcijske skupine 7 s področja ekosistemov in biotske
raznovrstnosti (v tandemu z Bavarsko). Za začetek izvajanja EUSALP morajo biti člani akcijskih skupin
imenovani do konca letošnjega leta. Zato je potrebno, da ministrstva, ki sodelujejo pri izvajanju EUSALP
najkasneje do 15. decembra 2015 imenujejo člane akcijskih skupin in o tem obvestijo nacionalno
koordinacijo na MZZ.
Slovenija lahko s svojimi izkušnjami pomembno prispeva k oblikovanju strukture upravljanja in
vzpostavitvi potrebnih pogojev za njeno učinkovito delovanje. Da bi svoje izkušnje kar najučinkoviteje
udejanjila, je Slovenija ponudila, da v 2016 prevzame prvo predsedovanje EUSALP, kar so sodelujoče
države in regije z odobravanjem sprejele. V tem okviru bo, po sprejemu EUSALP na Evropskem svetu,
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Slovenija gostila konferenco ob zagonu EUSALP, in sicer 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju.
Konferenca je namenjena najširšem krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot
500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov
gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih.
Uspeh makroregionalnega povezovanja je pomembno odvisen tudi od dostopa do finančnih virov.
Trenutno Evropska komisija spodbuja vključevanje makroregionalnih strategij v finančne vire EU,
osnovni okvir predstavlja spremenjena pravna podlaga Evropskih strukturnih in investicijskih skladov
2014-2020. Temu je bilo namenjeno tudi ministrsko srečanje ministrov pristojnih za EU sklade
Podonavja, ki je potekalo v okviru četrtega letnega foruma Strategije EU za Podonavsko regijo, 29. in
30. oktobra 2015 v Ulmu, kjer so pristojni ministri sprejeli tudi skupno izjavo na to temo. Slovenijo je na
zasedanju zastopala ministrica Alenka Smerkolj.
Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
Vlada bo sklenila z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence. Za podpis aneksa Vlada RS pooblašča dr. Anjo Kopač
Mrak, ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Maja letos je začel veljati Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem
zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU). Tako se lahko Zaprti vzajemni pokojninski sklad za
javne uslužbence (ZVPSJU) preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal
naložbeno politiko življenjskega cikla. S to spremembo bo tudi javnim uslužbencem dana možnost, da
glede na starost varčujejo v podskladih z bolj tvegano naložbeno politiko ter pred upokojitvijo v
podskladu z minimalno zajamčeno donosnostjo, s ciljem doseganja višjih donosov in visoke varnosti
prihrankov v času pred upokojitvijo.
Za izvedbo postopka preoblikovanja je treba uskladiti tudi določbe Kolektivne pogodbe o oblikovanju
pokojninskega načrta za javne uslužbence, ki predstavljajo pravno podlago za sprejem pokojninskega
načrta. Pokojninski načrt se skladno z določili kolektivne pogodbe lahko spremeni zgolj ob predhodnem
sprejemu aneksa h kolektivni pogodbi.
Predlagani aneks h kolektivni pogodbi se tako nanaša na uskladitev določb kolektivne pogodbe z
Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje
ter dopolnitev določb, ki omogočajo preoblikovanje sklada v podsklad z zajamčeno donosnostjo in
uvedbo naložbene politike življenjskega cikla kot to že določa ZKDPZJU.
Poročilo o aktivnostih Civilne zaščite pri reševanju migrantske problematike v Republiki
Sloveniji med 16. septembrom in 16. novembrom 2015
Poročilo obravnava intervencijske stroške za oskrbo migrantov v času med 16. septembrom in 16.
novembrom 2015. Izdelano je na podlagi zbranih poročil pristojnih državnih organov, poročil vključenih
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reševalnih služb in humanitarnih organizacij in Civilne zaščite (CZ) ter poročil izpostav Uprave
Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).
V Republiko Slovenijo je od 16. septembra do 16. novembra vstopilo več kot 221.000 migrantov, od 16.
oktobra povprečno okrog 7.000 migrantov dnevno (največ 26. oktobra, 12.616 migrantov). Pri njihovi
namestitvi in oskrbi ter za zagotavljanje potrebnih materialno-tehničnih sredstev je bilo v tem obdobju
angažiranih 17.746 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem prostovoljcev Rdečega
križa, tabornikov, skavtov, gasilcev, CZ (vključno s poveljniki in namestniki poveljnikov CZ ter člani
štabov CZ na vseh ravneh vodenja), humanitarnih organizacij, prostovoljcev, udeležencev preko javnih
del, javnih uslužbencev in delavcev URSZR. Ocenjeni stroški za povračilo nadomestila plače teh
prostovoljcev za to obdobje znašajo okoli 250.000 evrov.
URSZR je skladno z Navodilom za povračilo stroškov 1. 10. 2015 pozvala Rdeči križ Slovenije,
Slovensko Karitas, Zvezo tabornikov Slovenije, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter
Gasilsko zvezo Slovenije k zbiranju intervencijskih stroškov, nastalih kot posledica migrantskega toka.
Nastali intervencijski stroški ter ocenjeni stroški za opravljanje nalog pri namestitvi in oskrbi migrantov
do konca leta 2015 znašajo skupaj 630.000 evrov.
Vlada je zagotovila povračilo že nastalih intervencijskih stroškov in zagotovitev sredstev za nemoteno
delovanje navedenih organizacij do konca koledarskega leta 2015, in sicer, da se iz sredstev
proračunske rezerve Republike Slovenije dodelijo dodatna sredstva URSZR za izplačilo intervencijskih
stroškov javnim in drugim reševalnim službam ter organizacijam v višini 630.000 evrov, od tega:
 Rdečemu križu Slovenije 300.000 evrov za nadomestila plač, potne stroške in stroške
prehrane, nujne nabave hrane, poškodovano in uničeno opremo, porabljen sanitetni
material,
 Slovenski Karitas 200.000 evrov za nadomestila plač, potne stroške in stroške
prehrane, nujne nabave hrane, poškodovano in uničeno opremo,
 Zvezi tabornikov Slovenije 15.000 evrov za nadomestila plač, potne stroške in stroške
prehrane,
 Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 15.000 evrov za nadomestila plač,
potne stroške in stroške prehrane,
 Gasilski zvezi Slovenije 100.000 evrov za delovanje prostovoljnih gasilskih društev
(nadomestila plač, potne stroške in stroške prehrane, stroške opreme in vozil, stroške
poškodovane in uničene opreme).
Odgovor na vprašanje poslanca glede finančnih sredstev za migrante
V letu 2015 se pravice porabe za kritje stroškov, povezanih z migracijskim tokom, zagotavljajo iz
integralnih proračunskih postavk in s prerazporeditvami iz namenov, kjer sredstva ne bodo v celoti
porabljena. Glede na upravičenost stroškov se bodo ti delno krili tudi iz sredstev, pridobljenih od
Evropske komisije. Dodatno k omenjenim sredstvom je v proračunu 2015 mogoče računati še na
morebitna sredstva bilateralnih donacij domačih in tujih donatorjev.
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Za evidentiranje stroškov je bilo 1. 10. 2015 pripravljeno posebno Navodilo za povračilo stroškov,
nastalih kot posledica migrantskega toka. Na njegovi podlagi vpleteni resorji o nastalih stroških poročajo
MNZ, ki zbirno poročilo dvakrat mesečno pošlje Ministrstvu za finance. Na podlagi pripravljenega
poročila Ministrstvo za finance pripravi predlog za prerazporeditev iz tekoče proračunske rezerve na
pristojnega proračunskega uporabnika. Prerazporeditev je upravičena, če gre za dodatne stroške, ki jih
proračunski uporabnik ni mogel predvideti v svojem finančnem načrtu.
Stroški, ki se nanašajo na sprejem, namestitev in oskrbo migrantov, nastali v obdobju od avgusta do 11.
novembra 2015, znašajo okvirno 8,7 milijonov evrov. V ta znesek niso vključeni redni stroški dela,
stroški železniških in avtobusnih prevozov ter stroški, ki so občinam nastali kot posledica migrantskega
toka in jih bo poravnala država.
Evropska komisija je 5. novembra 2015 odobrila 10,17 milijona evrov izrednih sredstev za soočanje s
pritokom migrantov v Slovenijo, in sicer 4,918 milijona evrov iz nujne pomoči (t. i. emergency
assistance) v okviru Sklada za notranjo varnost (ISF) in 5,256 milijona evrov iz nujne pomoči Sklada za
azil, migracije in vključevanje (AMIF) ter na tej podlagi konec novembra tudi nakazala 4,204 milijona
evrov iz Sklada AMIF in 3,934 milijona evrov iz Sklada ISF. Upravičenec črpanja iz skladov AMIF in ISF
je Ministrstvo za notranje zadeve.
Odobrena sredstva bodo slovenskim organom v pomoč pri upravljanju pretoka ljudi in zagotavljanju
potreb novih migrantov. Finančna pomoč bo namenjena financiranju ukrepov za povečano prisotnost
policije na slovensko-hrvaški meji, izboljšanje sprejemnih in nastanitvenih zmogljivosti v Sloveniji in kritje
stroškov nastanitve policistov, napotenih iz drugih držav članic EU. Sredstva za ukrepe nujne pomoči iz
skladov AMIF in ISF bo Slovenija prejela poleg že odobrenih sredstev za izvajanje rednih nacionalnih
programov za obdobje 2014–2020.
Razvojna banka Sveta Evrope je Sloveniji donirala 1,5 milijona evrov. Sredstva bodo skladno s pogodbo
porabljena namensko za nakup materialno-tehničnih sredstev. Materialno-tehnična sredstva in storitve v
protivrednosti predvidoma 1 milijon evrov (postopna realizacije glede na potrebe in namenskost porabe)
Sloveniji zagotavlja tudi Agencija Združenih narodov za begunce/Urad visokega komisariata ZN za
begunce.
Slovenija je 22. 10. 2015 zaprosila za mednarodno pomoč prek mehanizma civilne zaščite Evropske
unije v obliki materialnih, tehničnih in zaščitnih sredstev v zvezi z nastanitvijo in oskrbo beguncev in
migrantov. Na zaprosilo so se odzvale številne države, in sicer smo prejeli pomoč 12 držav (Avstrija,
Češka, Danska, Francija, Latvija, Luksemburg, Madžarska, Nizozemska, Slovaška, Španija, Švica in
Združeno kraljestvo).
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju z Zavodom RS za
zaposlovanje in Upravo RS za zaščito in reševanje pripravilo program javnih del z nazivom "Pomoč pri
obvladovanju migracijskih tokov", ki se bo izvajal v novembru in decembru 2015. Ministrstvo za delo,
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družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v okviru sredstev aktivne politike zaposlovanja za
izvedbo programa zagotovilo 650.000 evrov.
V program "Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov" bo vključenih do 260 dolgotrajno brezposelnih
oseb (osebe, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb). Osebe,
vključene v program, bodo izvajale koordinativne naloge in informiranje, pomoč pri čiščenju in urejanju
sprejemnih in nastanitvenih centrov, pomoč pri sprejemu in odpremi humanitarnega materiala v
logističnih centrih ter pomoč humanitarnim organizacijam pri razdeljevanju hrane in drugega materiala.
Udeleženci javnih del so bili v okviru seznanitvenega razgovora, ki je potekal pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi, seznanjeni s pravili dela v nastanitvenih centrih. Preko območnih služb Nacionalnega inštituta
za javno zdravje je bilo poskrbljeno za brezplačna preventivna cepljenja. Pristojna služba za varnost in
zdravje pri delu, ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo, je izvedla usposabljanje s področja varnega
opravljanja dela. Uprava RS za zaščito in reševanje je poskrbela za osebno varovalno opremo
udeležencev javnih del.
Udeleženci omenjenega programa bodo v skladu z določbami 52. člena Zakona o urejanju trga dela,
enako, kot vsi udeleženci katerega koli programa javnih del, upravičeni do plače, izražene v deležu od
minimalne plače po ravneh izobrazbe, povračila stroškov za prehrano med delom in prevoza na in z
dela, vključno z dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Udeležencem javnih del bo izplačan
sorazmerni del regresa za letni dopust, upravičeni pa so tudi do sorazmernega dela letnega dopusta.
V proračunu za leto 2016 so pri Ministrstvu za finance zaradi migracijskih tokov načrtovana dodatna
sredstva rezerv v višini 123 milijonov evrov, iz katerih se bodo pravice porabe razporejale na
proračunske uporabnike, pri katerih bodo stroški nastajali.
***
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