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252. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 27. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 252. dopisni seji med drugim sprejela Sklep o 

določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za leto 2018, 
se seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 2018 in sprejela pojasnila v zvezi z zaključki 

posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri«, sprejetimi na 
7. seji Državnega sveta RS. 
 
Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe (IJS) za 
leto 2018 
Družba za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) mora prevzeti odpadno embalažo, ki je komunalni 
odpadek, od IJS brezplačno, ne glede na morebitne stroške, ki nastanejo pri nadaljnji predelavi ali 
odstranjevanju prevzete odpadne embalaže. 
 
Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, mora DROE od 
vsakega IJS zagotoviti prevzem odpadne embalaže v teh deležih. Uredba tudi določa, da mora IJS 
omogočiti DROE, da redno prevzema odpadno embalažo v zbirnem centru in centru za ravnanje s 
komunalnimi odpadki. Če ravnanje z odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek, ureja več DROE, 
mora IJS zagotoviti vsaki od njih prevzem odpadne embalaže v teh deležih. 
 
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018 so naslednji: 

• papir (Dinos, d. d. - 24,46 %, Embakom, d. o. o. - 5,23 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 20,73 
%, Interseroh, d. o. o. - 13,47 %, Recikel, d. o. o. - 29,16 % in Slopak, d. o. o. - 6,95 %); 

• steklo (Dinos, d. d. - 26,51 %, Embakom, d. o. o. - 4,07 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 8,80 %, 
Interseroh, d. o. o. - 5,49 %, Recikel, d. o. o. - 44,51 % in Slopak, d. o. o. - 10,62 %); 

• plastika in kovine - mešana embalaža (Dinos, d. d. - 24,02 %, Embakom, d. o. o. - 4,04 %, 
Gorenje Surovina, d. o. o. - 19,81 %, Interseroh, d. o. o. - 10,77 %, Recikel, d. o. o. - 25,08 %, 
Slopak, d. o. o. - 16,28 %); 

• les  (Dinos, d. d. - 30,34 %, Embakom, d. o. o. - 5,82 %, Gorenje Surovina, d. o. o. - 29,77 %, 
Interseroh, d. o. o. - 11,06 %, Recikel, d. o. o. - 13,45 % in Slopak, d. o. o. - 9,56 %).  

 
 
 
Poročilo o staranju 2018 
Vlada se je seznanila z informacijo o Poročilu o staranju 2018, ki ga je pripravila Evropska komisija. 
Spremljanje izdatkov, povezanih s staranjem prebivalstva, je pomembno z vidika zagotavljanja 
dolgoročne vzdržnosti javnih financ. Slovenija na ravni EU sodi med države z največjim povečanjem 
tovrstnih stroškov.  
 
Zaradi pritiskov stroškov staranja prebivalstva na javnofinančne izdatke in ob visokih javnih dolgovih je 
zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti javnih financ eden glavnih ciljev ekonomskih politik EU. Za 
njegovo doseganje so potrebne zanesljive in primerljive informacije glede morebitnih sprememb 
javnofinančnih obveznosti in fiskalne vzdržnosti. Evropska komisija zato vsaka tri leta v sodelovanju z 
delovno skupino za staranje pri odboru za ekonomsko politiko pripravi poročilo o staranju, ki vsebuje 
dolgoročne projekcije starostno pogojenih javnofinančnih izdatkov za:  

• pokojnine,  
• zdravstvo,  
• dolgotrajno oskrbo,  
• izobraževanje in  
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• nadomestila brezposelnim.  
 
Poročilo o staranju 2018 je bilo sprejeto na zasedanju finančnih ministrov EU maja 2018, zajema pa 
projekcije za obdobje od leta 2016 do leta 2070, ki temeljijo na predhodno sprejetih metodoloških 
predpostavkah. Te projekcije so tudi pomemben element za določitev srednjeročnega fiskalnega cilja 
in so hkrati podlaga celoviti oceni komisije o dolgoročni vzdržnosti javnih financ posameznih držav.  
 
Na ravni EU se bodo po osnovni projekciji stroški staranja v obdobju 2016–2070 povečali za 1,7 
odstotne točke BDP in dosegli 26,6 odstotka BDP. V Sloveniji naj bi se stroški staranja povečali z 21,9 
odstotka na 28,2 odstotka BDP oziroma za 6,3 odstotne točke. Slovenija tako sodi med države z 
največjim povečanjem stroškov.  
 
V strukturi izdatkov, povezanih s staranjem, predstavljajo največji delež izdatki, povezani s 
pokojninskim sistemom, ki naj bi se v Sloveniji v obdobju 2016–2070 povečali za 3,9 odstotne točke. 
To predstavlja drugo najvišje povečanje med državami EU. Ti izdatki naj bi se v povprečju EU povečali 
za 0,8 odstotne točke BDP v obdobju od 2016 do 2040 in se do leta 2070 znižali na sedanjo raven. 
 
Javni izdatki za zdravstveno varstvo in dolgotrajno oskrbo naj bi se po osnovnem scenariju v 
povprečju EU skupaj povečali za dve odstotni točki BDP. Tudi javni izdatki za zdravstveno varstvo naj 
bi se v Sloveniji povečali bolj kot v povprečju v državah EU, medtem ko naj bi se delež izdatkov za 
dolgotrajno oskrbo povečal nekoliko manj od povprečja EU. Ob različnih drugih scenarijih, bolj 
tveganih, bi se stroški staranja povečali bolj kot po osnovnem scenariju. 
 
 
Pojasnila v zvezi z zaključki posveta »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) 
danes in jutri«, sprejetimi na 7. seji Državnega sveta RS 
Državni svet RS je na 7. seji 16. 5. 2018 obravnaval zaključke posveta z naslovom »Izvajanje 
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri«. Predstavniki skladov, vključenih v 
skupni pristop Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) so proučili zaključke posveta.  
 
Vladna pojasnila v zvezi s posameznimi zaključki: 

• K 1. in 2. zaključku, ki govorita o nujnosti spodbujanja in krepitve programa CLLD, Vlada RS 
pojasnjuje, da je bilo izvedenih že veliko aktivnosti za napredek pri izvajanju ukrepa, kot so  
večkratna sprememba Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v 
programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) z namenom skrajšanja in poenostavitve 
postopkov ter zmanjšanem administrativnih bremen, izvajanje rednih delavnic in izobraževanj 
za lokalne akcijske skupine (v nadaljnjem besedilu: LAS), ažurno odgovarjanje na vprašanja 
LAS na forumu, izvajanje spletnih seminarjev in druge aktivnosti. 

• K 3. zaključku, ki se nanaša na skrajšanje rokov za pregled operacij in potrditev projektov, 
Vlada RS pojasnjuje, da je bila s tem namenom spremenjena Uredba CLLD, ki vključuje 
poenostavitve obračunavanja stroškov, ki bodo zmanjšale administrativno obremenitev 
upravičencev in organov pristojnih za obravnavo vlog in zahtevkov. Na Agenciji RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) so je z namenom hitrejše obravnave vlog 
zagotovili kadrovske okrepitve, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pa 
pospešeno obravnava vloge in zahtevke. 

• K 4. zaključku, da je s prednostno obravnavo zahtevkov potrebno LAS omogočiti normalno 
delovanje, Vlada RS pojasnjuje, da MGRT tekoče pregleduje in izplačuje zahtevke, na 
ARSKTRP pa se je povečala ekipa za obravnavo zahtevkov za izplačilo. Enako pojasnilo 
podaja tudi k 9. zaključku, ki pravi, da se vse LAS v Sloveniji soočajo s problemom 
financiranja lastnega delovanja, ker nimajo sredstev, da bi premostile čas do izplačila 
zahtevkov. Vlada RS podobno pojasnjuje tudi k 6. zaključku, ki pravi, da so dolgotrajni 
postopki obravnave vlog in še posebej pregledovanja zahtevkov za izplačilo nedopustni. 

https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/2018-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2016-2070_en
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• K 5. zaključku, da je vodilne partnerje LAS je treba seznaniti z internimi navodili, ki so podlaga 
za pregledovanje in potrjevanje operacij in zahtevkov podukrepov ter pripraviti navodila, ki 
bodo nedvoumno zagotavljala pravilno pripravo vlog in zahtevkov, Vlada RS pojasnjuje, da so 
navodila o upravičenih stroških objavljena javno, da se redno izvajajo spletni seminarji, prav 
tako pa ARSKTRP vsem LAS pošilja mesečne novice v katerih obvešča glede nepravilnosti 
oziroma pomanjkljivosti vlog in zahtevkov za izplačilo. Podobno Vlada RS pojasnjuje k 10. 
zaključku, ki pravi da morajo biti navodila jasna in pravočasno posredovana. 

• K 8. zaključku, da so bile pri pripravi strategij lokalnega razvoja definicije upravičenih območij 
(ruralna naselja) za izvajanje operacij podprtih s sredstvi Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR) oblikovane teoretično in brez razumevanja dejanskega funkcioniranja 
lokalnega okolja, Vlada RS pojasnjuje, da so v začetku programskega obdobja vsi deležniki 
sodelovali pri pripravi temeljnih dokumentov in Uredbe CLLD ter da gre pri Operativnem 
programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v okviru ESRR za 
reševanje urbane problematike v manjših mestnih in urbanih območjih. 

• K 12. zaključku, da je potrebno izboljšati pretok informacij med vladnimi resorji, tudi med 
službami znotraj posameznih resorjev in med samimi zaposlenimi, Vlada RS pojasnjuje, da je 
za ta namen imenovan Koordinacijski odbor CLLD, v katerega so vključeni predstavniki 
Organov upravljanja vseh v CLLD vključenih skladov in kontrolnih organov, ki se redno 
sestaja, ter da komunikacija poteka tekoče. Prav tako pojasnjuje, da se z namenom boljše 
komunikacije z LAS izvajajo redne delavnice in izobraževanja ter komunikacija preko 
spletnega foruma. 

• K 13. zaključku, ki se navezuje na usposobljenost prijavitelje projektov za delo na evropskih 
projektih, Vlada RS pojasnjuje, da se nekatera pravila med skladi razlikujejo ter da jih je treba 
pri izvajanju projektov CLLD tudi upoštevati. 

• K 14. zaključku, ki pravi, da je zaradi pravilne obravnave vlog na LAS nujna jasna definicija 
povezanih oseb, Vlada RS pojasnjuje, da se različne oblike povezanosti preverjajo preko 
spletne aplikacije AJPES. 

• K 15. zaključku, da naj se pravila in dinamika javnih pozivov za operacije podukrepa »Priprava 
in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« uskladijo in naj se poveča obseg 
sredstev za ta namen, Vlada RS pojasnjuje, da se je dinamika objave javnih razpisov 
predhodno uskladila z LAS, sredstva pa so določena v okviru Programa razvoja podeželja 
2014-2020. 

• K 16., 17. in 18. zaključku, ki se nanašajo na to, da mora Slovenija v okviru razprave o 
večletnem finančnem okviru po 2020 zavzeti bolj aktivno vlogo sooblikovalca zakonodajnih 
predlogov, da je potrebno pričeti s pripravami na novo programsko obdobje ter da je potrebno 
oblikovati delovno skupino za pripravo predloga enotnega stališča Slovenije k evropski 
finančni perspektivi 2021–2027, v katerem je treba oblikovati tudi predloge ukrepov za 
izvajanje programa CLLD po 2020, Vlada RS pojasnjuje, da je nujno potrebno čim prej pričeti 
z aktivnostmi in usklajevanji enotnega stališča Slovenije k evropski finančni perspektivi 2021–
2027. Na MKGP so že ustanovljene delovne skupine za pripravo predlogov in dokumentov 
Skupne kmetijske politike po letu 2020.    

• K 19. in 20. zaključku, da je z vidika uresničevanja cilja programa CLLD, to je zagotavljanje in 
spodbujanje socialnega vključevanja ter zmanjševanja tveganja za določene skupine 
prebivalstva, potrebno v izvajanje programa CLLD po 2020, poleg trenutno sodelujočih treh 
skladov enakovredno vključiti tudi Evropski socialni sklad ter da je potrebno povečanje 
sredstev namenjenih za izvajanje CLLD iz 5% na 15%, Vlada pojasnjuje, da ima tudi v 
prihodnjem programskem obdobju pristop »od spodaj navzgor« izjemno pomembno vlogo ter 
da se bo izvajanje CLLD nadaljevalo. Podobno pojasnjuje, tudi k 21. zaključku, ki pravi, da bi 
pri pripravi na novo programsko obdobje smiselno uvesti digitalno aplikacijo za elektronsko 
oddajanje vlog, ki bi omogočila poenotenje dokumentov in kakovostnejšo pripravo projektov 
ter prispevala k znižanju stroškov prijav in lažjemu spremljanju izvajanja projektov, saj bo šele 
z zakonodajnim okvirjem jasno, kakšne smo možnosti za poenotenje in poenostaviti sistema. 


