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262. DOPISNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 1. 8. 2018 - Vlada RS se je na svoji 262. dopisni seji med drugim seznanila s petim 
rednim poročilom projektnega sveta za pripravo nove ureditve obdavčitve nepremičnin in 
sprejela letni program izobraževanja odraslih za leto 2019 ter Uredbo o spremembi Uredbe o 
Krajinskem parku Kolpa. 
 

Poročilo projektnega sveta za pripravo nove ureditve obdavčitve nepremičnin 
Projektni svet za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve 
nepremičnin je vlado seznanil s svojim petim poročilom za obdobje od februarja 2015 do junija 2018, v 
katerem je predstavil napredek na področju posodobitve sistema množičnega vrednotenja nepremičnin 
in zagotavljanja podatkov zanj.  
 
Do junija 2018 je bila zaključena pravna prenova sistema množičnega vrednotenja nepremičnin, na 
podlagi katere se je že začela izvedba drugega sistemskega množičnega vrednotenja nepremičnin. 
Prav tako so bile dopolnjene ali oblikovane nove pravne podlage za zagotavljanje novih podatkov o 
nepremičninah oziroma bolj kakovostno evidentiranje že pridobljenih podatkov v uradnih evidencah, 
vključno s pravili za bolj učinkovit nadzor kakovosti le teh. Projektni svet poroča tudi o spremljanju 
izvajanja aktivnosti za zagotavljanje kakovosti podatkov o nepremičninah v uradnih evidencah. Ne glede 
na obsežno realizacijo teh nalog projektni svet še ugotavlja, da bodo v nadaljnjih obdobjih na tem 
področju potrebni dodatni napori resorjev in občin. V zadnjem obdobju pa so bila na podlagi posvetov s 
predstavniki strokovne javnosti pripravljena izhodišča in strokovni predlogi za prenovo sistema 
obdavčitve nepremičnin. Projektni svet predlaga, da se zaradi neustreznosti, zastarelosti in ustavne 
spornosti razmer v zvezi z izvajanjem NUSZ in davka od premoženja, z aktivnostmi za prenovo sistema 
obdavčitve nepremičnin z visoko stopnjo prioritete nadaljuje v obdobju mandata naslednje vlade. 
 
Letni program izobraževanja odraslih za leto 2019 
Za izvajanje v prihodnjem letu se izvajanje programa iz proračunskih sredstev nameni dobrih 77,7 
milijona evrov.  
 
Letni program sledi uresničevanju ciljev zapisanih v Resoluciji o nacionalnem programu izobraževanja 
odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 in opredeljuje različne ciljne skupine. Vanje se 
uvrščajo brezposelni in sicer prednostno starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali 
imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti. Med zaposlenimi bodo prednost imeli starejši od 45 let z 
dokončano manj kakor štiriletno srednjo šolo ali s slabšimi ključnimi ali poklicnimi zmožnostmi, prav tako 
pa tisti  zaposleni, ki zaradi posebnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega po določeni starosti ne 
morejo več opravljati. Med ciljne skupine so umeščeni tudi manj izobraženi in druge ranljive skupine, kot 
so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, 
migranti, invalidi in obsojenci. Sredstva bodo namenjena tudi drugim skupinam odraslih, predvsem 
tistim, ki imajo omejene možnosti dostopa do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin, kakor so na 
primer kmetje in prebivalstvo iz manj razvitih regij. 
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Sprememba Uredbe o Krajinskem parku Kolpa 
Z uredbo se spreminja meja Krajinskega parka Kolpa tako, da poteka meja krajinskega parka po državni 
meji med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, kot je določena v skladu s končno razsodbo 
arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado RS in Vlado RH. Površina 
krajinskega parka se posledično poveča za 0,003 %. 
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