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25. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 5. 3. 2015 - Vlada RS je na 25. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o 
gozdovih, predlog novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloganovele Zakona 
o dohodnini, predloge amandmajev k Predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva  ter 
se seznanila z ukrepi za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z vodami. 
 
Predlog novele Zakona o gozdovih 
 
Poplave, visok sneg in žled so v Sloveniji med 30. januarjem in 27. februarjem leta 2014 povzročili 
ogromno škodo. Žledolom je prizadel kar 51% površine slovenskih gozdov. Po oceni Zavoda za 
gozdove Slovenije je treba posekati 9,3 milijona m3 lesne mase, približno tretjino lesne mase 
predstavljajo iglavci. Realizacija sanitarne sečnje zaradi posledic žledoloma je po podatkih ZGS v letu 
2014 znašala 3,5 milijone m3 lesa. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 17/14) je zaradi naravne 
nesreče (žledoloma) iz začetka leta 2014 določil prehodno obdobje, v katerem pri prevozih gozdnih 
lesnih sortimentov zaradi čim hitrejše izvedbe sanacije ni treba imeti prevoznic, temveč se lahko o 
uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi sortimenti vodi le listina. Prehodno obdobje se izteka konec aprila 
2015. Zaradi naravne nesreče želimo omogočiti nadaljevanje čim hitrejše in nemotene odprave posledic 
kot tudi preprečiti širjenje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja. V letu 2014 je bilo izvedenih 35 % 
celotne potrebne sanitarne sečnje, zato je nujno potrebno, da se tudi v prihodnje omogoči čim hitrejšo in 
nemoteno odpravo posledic žledoloma. V letošnjem in prihodnjem letu lahko pričakujemo še dodatno 
povečan delež sanitarnega poseka zaradi podlubnikov. Gradacije podlubnikov vedno sledijo z zamikom 
po naravnih ujmah, zlasti če območja s poškodovanimi oziroma oslabljenimi iglavci niso v celoti 
sanirana, gradacije pa lahko trajajo več let. Zaradi tega se sedanja odložitev uporabe določb, ki urejajo 
obveznost uporabe prevoznice, podaljšuje do 31. decembra 2016, ko se predvideva, da bo večina 
sanacije zaključena. Zato pri prevozih gozdnih lesnih sortimentov v obdobju od uveljavitve tega zakona 
do 31. decembra 2016 ne bo treba imeti prevoznic kot dodatnega instrumenta za zagotavljanje 
sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov. 
 
Pri izvajanju nadzora nad izvajanjem Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode, 
se je pokazalo, da gre pri uvozu lesa in lesnih proizvodov iz tretjih držav za zahtevne postopke 
ugotavljanja ali so gozdni lesni proizvodi pridobljeni iz lesa, ki je bil zakonito posekan. Zaradi 
učinkovitega preprečevanja dajanja na trg EU proizvodov iz lesa, za katere se v postopku nadzora pri 
gospodarskih subjektih ugotovi, da manjkajo nekatera dokazila o zakoniti sečnji oziroma elementi 
sistema potrebne skrbnosti, se pristojnim organom daje pravna podlaga, da kršiteljem odredijo ukrepe 
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti v določenem roku. 
 
Predloga novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in predloga novele Zakona o 
dohodnini  
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S predlogoma zakonov se širi možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v opremo na 
avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, in sicer za investiranje od 1. 1. 
2014 dalje. 
 
Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije je februarja 2015 na Ministrstvo za finance naslovila pobudo za 
razširitev investicijske olajšave za investiranje v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim 
zahtevam EURO V in EURO V EEV, za obdobje od 1. 1. 2014 dalje. Podobno pobudo je na Ministrstvo 
za finance v preteklosti naslovila tudi Gospodarska zbornica Slovenije. 
 
Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo (Portal NIO, Evidenca registriranih vozil - presek stanja) je bilo 
na dan 31. 12. 2014 registriranih 2.576 avtobusov, od tega 133 z motorjem, ki ustreza najmanj 
emisijskim zahtevam EURO VI. Večina avtobusov (2.439) je bilo v lasti pravnih oseb. Povprečna starost 
vseh avtobusov je bila 8,8 let, avtobusov v lasti pravnih oseb pa 8,5 let. Pravne osebe so imele v lasti 
133 avtobusov z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, od tega je bilo 130 
registriranih v letu 2014, trije pa leto prej. Poleg teh je bilo v letu 2014 registriranih s strani pravnih oseb 
še 76 avtobusov z motorjem, ki ustrezajo emisijskim zahtevam EURO V ter 68 avtobusov z motorjem, ki 
ustreza nižjim standardom kot je EURO V. 
 
V skladu z Uredbo (ES) št. 595/2009 Evropskega parlamenta in sveta z dne 18. junija 2009 o 
homologaciji motornih vozil in motorjev glede na emisije iz težkih vozil (EURO VI) in o dostopu do 
informacij o popravilu in vzdrževanju vozil ter o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 in Direktive 
2007/46/ES ter o razveljavitvi direktiv 80/1269/EGS, 2005/55/ES in 2005/78/ES je minimalni standard za 
avtobuse ter tovorna motorna vozila od 1. januarja 2014 motor, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam 
EURO VI. 
 
S predlogom zakona se zasleduje cilj spodbujanja nakupa novih avtobusov, in s tem posodobitev 
voznega  parka javnega potniškega prometa ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. 
 
Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o ukrepih na področju pripravništva 
   
Vlada RS je 29. januarja 2015 sprejela mnenje o predlogu Zakona o ukrepih na področju pripravništva, 
ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom 
Tankom. Vlada navedenemu zakonu ne nasprotuje. Vsebinsko podpira predlagane rešitve v zvezi z 
odpravo volonterskega pripravništva, in sicer v obliki odprave materialnih določb področnih predpisov, ki 
omogočajo opravljanje volonterskega pripravništva (s spremembami Zakona o javnih uslužbencih, 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o urejanju trga dela, Zakona o 
zdravstveni dejavnosti in Zakona o varstvu kulturne dediščine), ne pa tudi v obliki posega v določbe 
Zakona o delovnih razmerjih. V primeru slednjega gre za sistemski predpis, katerega vsebina je v celoti 
usklajena s socialnimi partnerji in na podlagi katerega se lahko volontersko pripravništvo opravlja le v 
primeru, ko je ta oblika dela dopustna oziroma določena v skladu s posebnim področnim zakonom. 
Vlada se strinja tudi z določitvijo spodbude za zaposlovanje pripravnikov, vendar z določenimi 
dopolnitvami rešitev, ki jih vsebuje predlog tega zakona (samo za brezposelne iskalce prve zaposlitve s 
terciarno izobrazbo za čas opravljanja pripravništva in v primeru takojšnje zaposlitve za nedoločen čas 
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še za eno leto). Vlada pa se ne strinja s predlogom za sprejetje politike izvajanja pripravništva in na to 
vezano zagotavljanje posebnega denarnega nadomestila, do katerega bi bili upravičeni volonterski 
pripravniki. 
 
Glede na navedeno vlada predlaga  sprejetje ustreznih amandmajev k predlogu Zakona o ukrepih na 
področju pripravništva. 
 
Seznanitev z ukrepi za izvedbo reorganizacije na področju upravljanja z vodami 
 
Obstoječe stanje na področju izvajanja nalog upravljanja voda je z vidika organiziranosti že dlje časa 
prepoznano kot nezadovoljivo, še posebej pa je to prišlo do izraza v vrsti poplavnih dogodkov v letu 
2014. Glede na to, da je voda vir preživetja, trajnostni vir za razvoj ter da neučinkovito oz. neustrezno 
upravljanje z vodami predstavlja nevarnost za življenje ljudi in škodo na premoženju, je vlada na seji 
novembra 2014 Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da pripravi Predlog celovitih ukrepov za izvedbo 
reorganizacije področja urejanja voda. 
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na podlagi sklepa vlade v mesecu decembru 2014 preučilo 
dosedanje strokovne podlage reorganizacije na področju upravljanja voda v Sloveniji, izvedlo 
posvetovanja z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega področja ter pregled sistema v primerljivih 
evropskih državah.  
 
Za učinkovito upravljanje voda je tako potrebno vzpostaviti sistem upravljanja z vodami na način, ki 
omogoča integralno upravljanje z vodami v Sloveniji, tako da izkoristimo vodni potencial Slovenije kot 
razvojno priložnost, in ne kot oviro v prostoru ter grožnjo za zdravje in premoženje njenih prebivalcev. 
Sistem celovitega upravljanja voda mora biti ustrezno organiziran in kadrovsko pokrit na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni na eni strani, ter mora zagotavljati pogoje za učinkovito izvajanje javne službe, 
izvajanje investicij ter sodelovanje s stroko in deležniki na drugi strani.  
 
Vlada je na današnji seji naložila Ministrstvu za okolje in prostor, da v sodelovanju z Ministrstvom za 
javno upravo izvede vse potrebne aktivnosti za združitev vseh upravljavskih nalog na področju voda ter 
vzpostavitev Direkcije RS za vode, kot samostojnega proračunskega uporabnika, ki začne s svojim 
delovanjem s 1. 1. 2016. Poleg tega je vlada Ministrstvu za okolje in prostor naložila, da vladi do maja 
2015 predloži v obravnavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah, s katerim bodo 
urejene ustrezne pravne podlage za prerazporeditev kadrov med relevantnimi institucijami. Z vidika 
optimizacije in racionalizacije morata Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za izobraževanje 
znanost in šport do 30. 9. 2015 pripraviti analizo stanja ter predlog statusnega preoblikovanja javnega 
zavoda, Inštituta za vode RS, in javnega raziskovalnega zavoda, Inštituta za hidravlične raziskave 
(Hidroinštituta). 
 
Vlada se je seznanila tudi z vzpostavitvijo portala eVode, preko katerega so na enem mestu javno in 
brezplačno dostopni vsi javni podatki, vse strokovne podlage in druga gradiva, ki so potrebna za bolj 
učinkovito upravljanje z vodami. 


