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53. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 20. 9. 2015 - Vlada RS je na 53. redni seji med drugim določila predlog Proračunov RS 
za leti 2016 in 2017 ter se seznanila s pravnimi podlagami, ki urejajo zadolževanje občin. Vlada 
RS je tudi sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije in potrdila predlog novele Zakona 
o davku na dodano vrednost. Prav tako je Vlada sprejela sklep o zagotovitvi logistične podpore 
Slovenske vojske državnim organom pri oskrbi migrantov ter za postavitev začasnih 
nastanitvenih centrov za migrante in njihovo oskrbo zadolžila Civilno zaščito. 
 
Predlog Proračunov RS za leti 2016 in 2017 
 
V skladu z usmeritvami vlade, sprejetimi na seji 30. julija 2015 je vlada potrdila: 

 za leto 2016 prihodke v višini 8.627,8 mio evrov in odhodke v višini 9.417,1 mio EUR, kar po 
denarnem toku ustreza višini primanjkljaja 1,98 % BDP; 

 za leto 2017 prihodke v višini 8.705,6 evrov in odhodke v višini 9.423,1 mio EUR, kar po 
denarnem toku ustreza višini primanjkljaja 1,74 % BDP in je okvirno skladno s programom 
stabilnosti. 

 
Po obračunskem toku se z obema predlogoma proračunov po ESA 2010 standardu zagotavlja 
proračunska primanjkljaja v višini zavez danih v Programu stabilnosti. 
 
Vlada tako sledi ustavnim določbam in zakonu o fiskalnem pravilu, ki predvideva postopno 
uravnoteženje prihodkov in izdatkov proračunov države. 
 
V okviru predlogov proračunov je vlada odločila, da se prednost pri financiranju v letih 2016 in 2017 
nameni za prioritete vlade, ki so usmerjene v področja varnosti ljudi in premoženja, vključno s poplavno 
varnostjo, zdravja, pravosodja, infrastrukture in izobraževanja. 
 
Predloga proračunov za leti 2016 in 2017 zaznamujeta višji načrtovani ravni prihodkov, kar je predvsem 
posledica porasta domačih davčnih prihodkov. Zato proračunski uporabniki na integralnem delu 
proračuna večinoma razpolagajo z višjimi pravicami porabe kot v rebalansu 2015, vendar v okviru, ki 
zagotavlja nadaljnjo konsolidacijo. Vlada na ta način zagotavlja, da bodo prioritetna področja deležna 
potrebnih sredstev za izpeljavo zastavljenih programov. 
 
Raven investicij v letih 2014-2015 je bila izrazito visoka zaradi dejstva, da se 31. 12. 2015 zaključuje 
obdobje upravičenih stroškov financiranja finančne perspektive 2007 – 2013, predvidena raven 
investicijskih odhodkov v 2016 in 2017 se vrača na raven leta 2013. 
 
Višja zaposlenost in učinki zakonodaje, ki je uvedla prispevke na študentsko delo, v 2016 in 2017 
zagotavljajo večjo vzdržnost pokojninske blagajne, kar se odraža tudi na višini transfera v pokojninsko 
blagajno. Vlada pa se nagiba tudi k preusmeritvi nepovratnih subvencij v povratne oblike financiranja. 
Po drugi strani se zaradi učinkov napredovanj v javnem sektorju povišuje masa sredstev za plače in 
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prispevke, zaradi splošnega porasta ravni obrestnih mer na svetovnih finančnih trgih bodo v 2016 
nekoliko višji odhodki za obresti, zaradi begunske krize se več denarja namenja tudi v ta namen.  
 
Predloga proračunov za prihodnji dve leti sledita glavnim ciljem ekonomske politike za obdobje 2016-
2017, ki temelji na spodbujanju gospodarske rasti z naslavljanjem ključnih izzivov na področju 
gospodarstva, upravljanje podjetij v državni lasti in poslovnega okolja ter zasledovanje postopne, vendar 
trajne javnofinančne konsolidacije.  
 
Vlada bo na naslednji seji sprejela še manjkajoče akte proračunskega paketa. 
 
Seznanitev s pravnimi podlagami, ki urejajo zadolževanje občin 
 
Spremembe in odprava pomanjkljivosti veljavnega sistema zadolževanja občin so predvidene v novem 
zakonu, ki ureja javne finance. Predvidena je enovita ureditev zadolževanja za vse blagajne javnega 
financiranja, tudi z upoštevanjem določil novo uveljavljenega Zakona o fiskalnem pravilu. 
 
V okviru bodoče enotne ureditve naj bi dodatno spodbudili že sicer ugodnejše zadolževanje pri 
upravljavcu sredstev enotnega zakladniškega računa države. Spodbude naj bi šle v smeri 
dolgoročnejših kreditov (do treh let namesto zgolj kratkoročnih kreditov do enega leta) ugodnejših 
pogojev zadolžitve in sklepanja poslov brez dodatnih stroškov. 
 
Jasneje bo potrebno opredeliti pristojnosti pri zadolževanju pravnih oseb, v katerih imajo občine 
prevladujoč vpliv na upravljanje. Po veljavni ureditvi izda soglasje k zadolžitvi in določi pogoje občinski 
(mestni) svet. Potrebno bi bilo preučiti, kakšen dodaten nadzor bi bil, ob spoštovanju avtonomije lokalnih 
skupnosti, smiseln za odpravo anomalij. Natančneje bo potrebno regulirati poroštva, s katerimi občine 
prevzemajo obveznosti iz zadolževanja pravnih oseb, in tudi nad to obliko prevzemanja obveznosti 
vzpostaviti ustrezen nadzor. 
 
Zaradi – sicer razmeroma redkih – primerov občin, ki se zadolžijo mimo zakona in imajo zaradi zapadlih 
nepoplačanih obveznosti blokirane račune, bo potrebno jasneje opredeliti »izdatke za financiranje 
primerne porabe«, ki tudi ob morebitni blokadi proračuna občine niso podvrženi izvršbi. Presoja, kateri 
izdatki so namenjeni financiranju »zakonskih nalog«, je sedaj v veliki meri prepuščena arbitriranju in tudi 
manipulacijam. 
 
Nadaljevali bomo z dograjevanjem aplikacije eDolg-občine za tekoče spremljanje zadolženosti občin in 
razvili tehnično podporo postopkom zadolževanja občin z elektronsko vlogo in soglasjem k zadolžitvi. 
 
Drugi vidik, ki ga je ob obravnavi poročila izpostavila Vlada RS, je odgovornost za zadolževanje. Čeprav 
se velika večina občin zadolžuje v skladu z zakoni in svojimi možnostmi in neodgovorno ravnanje 
občinskih vodstev pri zadolževanju predstavlja izjeme, je pri tem delu gospodarjenja z javnimi sredstvi 
potrebno uveljaviti odgovorno ravnanje, kršitve predpisov pa zaostriti in sankcionirati. Te spremembe, 
kot tudi morebitne druge norme v zvezi z zadolževanjem občin, bodo izvedene v novem zakonu o javnih 
financah. Kršitve zakonov bodo kvalificirane kot prekrški, določen bo prekrškovni organ in sankcije za 
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odgovorne osebe. Predvideno je povečanje pristojnosti Urada za nadzor proračuna za nadzor nad 
zadolževanjem in celotnim poslovanjem občinskih proračunov.  
 
Predlog novele Zakona o davku na dodano vrednost 
 
Vlada predlaga Državnemu zboru, da novelo ZDDV obravnava hkrati s Predlogom zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017, saj omogoča njegovo uveljavitev in posledično 
izvrševanje. Vlada predlaga obravnavo po nujnem  zakonodajnem postopku. 
 
Temeljni cilj novele je poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga tako, da se DDV 
pri uvozu blaga ne bo več plačeval kot uvozna dajatev, ampak preko DDV obračuna, ki davčnim 
zavezancem – prejemnikom blaga administrativno poenostavlja obračunavanje DDV pri uvozu blaga, 
predvsem pa jih finančno razbremenjuje, saj jim ne bo več treba financirati uvoznega DDV. 
 
Poleg tega je cilj in namen predlagane rešitve v zvezi z opredelitvijo že uveljavljene višine stopenj DDV 
odpiranje možnosti za prestrukturiranje davčnih bremen, na način določitve ciljne primerne in s tujino 
primerljive porazdelitve davčnega bremena med potrošnjo, dohodki in premoženjem, ob zasledovanju 
osnovnih ciljev vlade, ki so zastavljeni v Programu stabilnosti in temeljijo na spodbujanju gospodarske 
rasti in javnofinančne konsolidacije. 
 
Poglavitne rešitve, ki jih prinaša novela zakona: 
   
Poenostavitev načina obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga 
 
S predlogom zakona se predlaga poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga za 
davčne zavezance, identificirane za namene DDV v Republiki Sloveniji, in sicer prejemnike blaga (iz 
polja 8 enotne upravne listine - EUL), ki so določeni kot plačniki DDV. S tem ukrepom se 
razbremenjujejo prejemniki blaga, saj jim pri uvozu blaga ni treba plačevati DDV, temveč se plačilo DDV 
opravi preko obračuna DDV, ki ga mora davčni zavezanec predložiti v skladu z določbami ZDDV-1 za 
predpisano davčno obdobje. Obračun DDV pri uvozu blaga je samo administrativno opravilo, kar 
pomeni, da ni treba zagotoviti sredstev za dejansko plačilo uvoznega DDV. Davčni zavezanec 
(prejemnik blaga) bo v teh primerih izkazal obračunani DDV od uvoza blaga v obračunu DDV, pri čemer 
bo DDV od uvoza blaga plačal v državni proračun preko obračuna DDV najpozneje v roku, v katerem 
mora predložiti obračun DDV iz 88. člena ZDDV-1 (praviloma najkasneje zadnji delovni dan naslednjega 
meseca po poteku davčnega obdobja). Obračunani DDV od uvoza blaga bo prejemnik blaga izkazal v 
obračunu DDV. Poleg tega bo prejemnik blaga moral v trenutku uvoza davčnemu organu v carinski 
deklaraciji zagotoviti vsaj svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Republiki 
Sloveniji, davčno osnovo kot je določena v 38. členu ZDDV-1, stopnjo DDV in znesek DDV. Na ta način 
bo davčnemu organu omogočeno razlikovanje med tistimi davčnimi zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje za 
obračunavanje DDV od uvoza blaga preko obračuna DDV in tistimi, ki bodo še naprej dolžni plačevati 
DDV, kot da bi bil uvozna dajatev (preko carinske deklaracije). Slednje velja v primerih, ko blago uvaža 
mali davčni zavezanec ali oseba, ki ni davčni zavezanec ali davčni zavezanec, ki nima sedeža v 
Republiki Sloveniji in ni identificiran za namene DDV v Republiki Sloveniji oziroma ne imenuje davčnega 
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zastopnika, identificiranega za namene DDV v Republiki Sloveniji, ki je solidarno odgovoren za plačilo 
DDV od uvoza blaga. 
 
Predlagano poenostavitev obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga bodo lahko uporabili tudi 
tuji davčni zavezanci (iz druge države članice EU ali tretje države), ki bodo morali poleg prej navedenih 
pogojev imenovati še davčnega zastopnika, ki bo solidarno odgovoren za plačilo DDV od uvoza blaga. 
Davčni organ bo o teh davčnih zastopnikih vodil evidenco. Prejemnik blaga bo moral v teh primerih v 
carinski deklaraciji navesti še identifikacijsko številko za DDV davčnega zastopnika. Navedeno velja za 
carinski postopek sprostitve v prost promet (šifra 40 v enotni upravni listini), ne pa tudi za carinski 
postopek sprostitve v prost promet in vnosa v domačo porabo za blago, ki je oproščeno DDV v okviru 
davčne dobave v drugo državo članico (šifra 42 v enotni upravni listini), po katerem je uvoz blaga 
oproščen obračunavanja DDV, če mu sledi oproščena dobava blaga v drugo državo članico ob 
izpolnjevanju določenih pogojev. V teh primerih bo davčni zavezanec, ki ima sedež v drugi državi 
članici, še vedno lahko uporabil oprostitev plačila DDV pri uvozu blaga v skladu z drugim odstavkom 50. 
člena ZDDV-1, če bo imenoval davčnega zastopnika, ki za njegov račun izpolnjuje obveznosti in 
uveljavlja pravice iz naslova DDV (sestavlja in predlaga obračune DDV, sestavlja in predlaga RP-O, 
plačuje DDV, vlaga zahtevke za vračilo DDV, ipd.). V teh primerih identifikacija za namene DDV 
davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ima pa sedež v drugi državi članici EU, ni 
obvezna.      
 
Določena je tudi prehodna ureditev za primere, ko je blago uvoženo pred uveljavitvijo te spremembe, 
obračun DDV pa bo predložen v juliju 2016, ko bo uveljavljena nova ureditev. Nova ureditev bo tako 
veljala za uvoženo blago, za katero je obveznost obračuna DDV nastala po 30. juniju 2016. 
 
Zaradi potrebnih prilagoditev informacijskih sistemov davčnih zavezancev in davčnega organa v zvezi s 
spremenjenim načinom obračunavanja in plačevanja DDV pri uvozu blaga je predvideno, da se bo 
spremenjena ureditev uporabljala od 1. julija 2016. 
 
Stopnje DDV 
 
S predlaganim zakonom je v zvezi z višino stopenj DDV, ki se obračunavata in plačujeta na ozemlju 
Republike Slovenije, v 41. členu ZDDV-1 upoštevano povečanje stopenj DDV, kot je uveljavljeno z 
ZIPRS1314-A in ZIPRS1415. Na podlagi navedenega je v 1. členu predloga zakona predvideno, da se 
tako tudi po prvem odstavku 41. člena ZDDV-1 opredeli, da se DDV obračunava in plačuje po splošni 
stopnji 22% od davčne osnove za dobavo blaga in storitev, po drugem odstavku navedenega člena pa 
se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 9,5% od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz 
Priloge I, ki je priloga ZDDV-1. 
 
Predvideno je, da bo zakon začel veljati s 1. januarjem 2016. 
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Slovenska strategija pametne specializacije – S4 
 
Vlada RS je sprejela Slovensko strategijo pametne specializacije, ki je bila predhodno že usklajena z 
Evropsko komisijo in gre sedaj v postopek formalne potrditve.  
 
Kaj je S4:  

 je strategija kako postati uspešna inovacijska družba znanja; 
 je skupna strategija države, gospodarstva, raziskovalnih organizacij in civilne družbe; 
 na osnovi katere smo si, prvič tako eksplicitno, opredelili razvojne PRIORITETE: 

a) kjer se bomo strateško povezali, 
b) kamor bomo osredotočili razvojna vlaganja, 
c) na katerih imamo potencial postati soustvarjalec globalnih trendov. 

 Izvedbeni dokument na področjih raziskav in razvoja, industrijske politike, spodbujanja 
podjetništva, politike zaposlovanja, izobraževanja, razvoja podeželja in mednarodnih odnosov 
ko gre za spodbujanje inovacij. 

 
Zakaj potrebujemo S4: 

 Ker se je obstoječi razvojni model izpel in brez osredotočenja Slovenija ne bo mogla ostati 
konkurenčna.  

 Ker moramo za rast standarda bistveno povečati našo produktivnost, to pa zahteva, da se 
moramo na nišnih, specializiranih področjih in nišah prebiti med vodilne razvijalce in 
proizvajalce. Specializacija je torej pot za ohranitev diverzificirane in konkurenčne gospodarske 
strukture. 

 To je moč doseči le z: 
o Osredotočenjem razvojnih vlaganj in delitvijo tveganj; 
o Strateškim in dolgoročnim pristopom, na osnovi katerega bo prišlo do 
o SODELOVANJA doma ter skupnega nastopanja in sistematičnega povezovanja in 

promocije v tujini; 
o Spodbuditvijo in realizacijo podjetniškega in ustvarjalnega potenciala na tem področju, 

vključno s pritegnitvijo (človeškega) kapitala iz tujine. 
 
Kaj hočemo spremeniti do 2023: 

1. Izboljšati našo konkurenčnost na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v 
izvozu Slovenije 

 Povečati delež visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu od 22,3 % na povprečno raven 
EU-15, ki znaša 26,5 %; 

 Povečati deležu izvoza storitev z visokim deležem znanja v celotnem izvozu od 21,4 % na 33 
%, kar pomeni prepolovitev zaostanka do povprečja EU; 

 
2. Dvigniti podjetniško aktivnost  
 s sedanjih 11 % vsaj na raven povprečja EU, to je 12,8 %. 

 
Kako bomo to dosegli? 
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 Z jasno opredeljenimi prioritetami; 
 S skupnim in strateškim pristopom, ki bo povezal akterje na posameznem področju, 
 ki bo gradil na obstoječih potencialih, hkrati pa spodbudil nastanek novega, 
 ki bo bistveno izboljšal podporno okolje za podjetništvo, predvsem pa ga povezal z nosilnimi 

stebri gospodarstva; 
 S celovito, konsistentno, trajno in prilagojeno (specializirano) razvojno politiko države. 

 
Kaj pomeni, da se bomo strateško povezali? 
Skupen nastop in dolgoročno sodelovanje gospodarstva, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in 
drugih relevantnih partnerjev na posameznem prednostnem področju bo spodbujen preko vzpostavitve 
strateških partnerstev.  
 
Ta bodo spodbudila sodelovanje med samimi deležniki, pri zastopanju skupnih interesov v tujini, 
predstavljala pa bodo tudi partnerja in sogovornika državi pri vodenju razvojne politike, ki bo prisluhnila 
potrebam in priložnostim vsakega od prednostnih področij. Funkcije strateških partnerstev se tako 
konkretno nanašajo na internacionalizacijo, povezovanje in razvoj skupnih raziskovalno-razvojno 
inovacijskih iniciativ, vključno z osredotočenjem raziskovalnih kapacitet, razvoj človeških virov ter 
zastopanje skupnih interesov do države (npr. pobude za izvedbo inovativnih javnih naročil, potrebne 
spremembe sektorske zakonodaje, gospodarska diplomacija, prednostna obravnava pri izdaji soglasij 
za izvedbo naložb). Pri tem ne bo šlo za vzpostavljanje novih struktur, ampak praviloma za krepitev 
obstoječih, odločilno vlogo pri tem pa ne bo imela država, ampak gospodarstvo. 
 
Sveženj ukrepov  

a.) Finančni del: 
V obdobju 2016-2018 bo na osnovi S4 izvedenih za 656 milijonov evrov razvojnih naložb letno, od česar 
na javna sredstva odpade 366 milijonov, z upoštevanjem finančnega vzvoda pri finančnih instrumentih 
pa 455 milijonov evrov, ki pomenijo neposredno spodbudo za razvoj na prednostnih področjih. 
 
Bistveni ukrepi iz celotnega svežnja ukrepov so: 
 

1. Raziskave, razvoj in inovacije v verigah in mrežah vrednosti:  
2. Podpora naložbam 
3. Raziskovalna infrastruktura 
4. Raziskovalni potencial raziskovalcev in mednarodna mobilnost 
5. Znanje in kompetence zaposlenih  
6. Mladi in ustvarjalnost 
7. Optimizacija podpornega okolja za podjetništvo in inovacije, s poudarkom na: 

a. Novonastalih podjetjih in prenosu znanja 
b. Spodbujanju rasti in razvoja MSP 
c. Internacionalizaciji 

b.) Nefinančni del: 
8. Inovativna in zelena javna naročila 
9. Davčne olajšave 
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10. Gospodarska diplomacija in promocija 
11. Izdaja dovoljenj in odprava regulacijskih ovir 
12. Učinkovito pravosodje 

 
Prednostna področja S4  
Skupni imenovalec S4 so TRAJNOSTNE TEHNOLOGIJE IN STORITVE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE, ki 
naj Slovenijo umestijo kot zeleno, aktivno, zdravo in digitalno regijo, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje 
in inoviranje, usmerjeno v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih. 
 
A. ZDRAVO BIVALNO IN DELOVNO OKOLJE 

1. Pametna mesta in skupnosti z IT platformami ter pretvorbo, distribucijo in upravljanjem energije. 
2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo z naprednimi bivalnimi enotami, sistemi upravljanja 

zgradb, pametnimi napravami ter gradbenimi materiali in produkti. 
  
B. NARAVNI IN TRADICIONALNI VIRI ZA PRIHODNOST 

3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo s predelavo biomase, razvojem novih bioloških 
materialov, tehnologijami za uporabo sekundarnih surovin ter pridobivanjem energije iz 
alternativnih virov. 

4. Trajnostna pridelava hrane s trajnostno pridelavo in predelavo prehranskih produktov v 
funkcionalna živila ter tehnologijami za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo. 

5. Trajnostni turizem z informacijsko podprtim trženjem in mreženjem, naložbami za dvig kakovosti 
storitev, tehnološkimi rešitvami za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih ter zeleno 
shemo slovenskega turizma. 

 
C. (S)INDUSTRIJA 4.0 

6. Tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, 
vključno z omogočitvenimi tehnologijami. 

7. Zdravje – medicina z biofarmacevtiko, diagnostiko in terapevtiko v translacijski medicini, 
zdravljenjem raka, odpornimi bakterijami ter zdravili naravnega izvora in naravno kozmetiko. 

8. Mobilnost z nišnimi komponentami in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem, sistemi za e-
mobilnost in hranjenje energije, sistemi in komponentami za varnost in udobje ter materiali za 
avtomobilsko industrijo. 

9. Razvoj materialov kot končnih produktov s predelavo kovin in zlitin ter pametnimi multi-
komponentnimi materiali in premazi.  

 
S4 je objavljena na spletnih straneh www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si.  
 
Sklep o zagotovitvi logistične podpore Slovenske vojske državnim organom pri oskrbi migrantov 
 
Zakon o službi v Slovenski vojski v 24. členu med drugim določa, da Slovenska vojska skladno z 
zakonom in ustreznimi načrti lahko nudi pomoč drugim državnim organom v okviru svojih zmogljivosti. 
Podrobneje pomoč drugim državnim organom ureja Uredba o uporabi obrambnih zmogljivosti pri 
podpori državnih organov, sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in nevladnimi 

http://www.svrk.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
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organizacijami. Tudi Kontingentni načrt Republike Slovenije za zagotovitev nastanitve in oskrbe v 
primeru povečanja števila prosilcev za mednarodno zaščito predvideva sodelovanje Ministrstva za 
obrambo pri zagotavljanju določenih zmogljivosti.  
 
Pristojni državni organi so na Slovensko vojsko že naslovili prošnje za zagotavljanje določene pomoči 
pri izvrševanju nalog v zvezi z obravnavo migrantov na ozemlju Republike Slovenije. Z načrtovanimi in 
razpoložljivimi viri Slovenska vojska skladno s 24. členom Zakona o službi v Slovenski vojski zagotavlja 
ustrezno logistično podporo.  
 
V sklopu logistične podpore bo Slovenska vojska pripravljena za nudenje svojih zmogljivosti, ki so v 
pripravljenosti za podporo državnim organom v primeru naravnih in drugih nesreč. Z angažiranjem teh 
pripravljenih sil in sredstev lahko Slovenska vojska zagotavlja predvsem zmogljivosti za prevoze, 
predvsem prevoze opreme za vzpostavitev namestitvenih zmogljivosti, pripravo in razdeljevanje 
obrokov prehrane, pomoč pri postavljanju terenskih namestitvenih zmogljivosti, primarno zdravstveno 
zaščito, vključno z reševalnimi vozili za transport obolelih, ter druge logistične zmogljivosti, s katerimi 
razpolaga.  

 
Za postavitev začasnih nastanitvenih centrov za migrante in njihovo oskrbo zadolžena Civilna 
zaščita 
 
Vlada RS je odločila, da se zaradi možnosti množičnega prihoda migrantov za postavitev začasnih 
nastanitvenih centrov in njihovo oskrbo zadolži Civilna zaščita. Pri tem se bodo smiselno izvajali zaščitni 
ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči iz načrtov zaščite in reševanja, ki se nanašajo na 
namestitev in oskrbo ogroženega prebivalstva. Pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, 
reševanja in pomoči in drugih podpornih nalog sodelujejo tudi pristojna ministrstva, nevladne in druge 
organizacije v skladu s svojimi pristojnostmi in po usmeritvah Civilne zaščite.  
 
Zaradi možnosti množičnega prihoda migrantov v Republiko Slovenijo oziroma njihovega prehoda preko 
ozemlja Slovenije proti drugim evropskim državam je treba zagotoviti pogoje za začasen sprejem in 
oskrbo beguncev. 
 
Glede na dosedanje izkušnje pri vodenju in izvajanju aktivnosti ob večjih nesrečah, stalne 
pripravljenosti, razpoložljivosti materialnih sredstev za nastanitev ipd., se za takojšnjo nastanitev 
migrantov v Sloveniji zadolži Civilna zaščita. Pri tem se  bodo smiselno izvajali zaščitni ukrepi in naloge 
zaščite, reševanja in pomoči iz načrtov zaščite in reševanja, ki se nanašajo na namestitev  in oskrbo 
ogroženega prebivalstva. Civilna zaščita bo zagotovila  improvizirana  bivališča v začasnih nastanitvenih 
centrih, vzpostavila organizacijo delovanja v teh centrih in koordinirala vključenost vseh deležnikov. S 
pristojnimi organi in organizacijami bo organizirala sprejem in nastanitev migrantov, oskrbo s hrano in 
drugimi osnovnimi pripomočki za življenje, zdravstveno oskrbo, varovanje in drugo po potrebi.   
 

*** 


