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5. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 18. 10. 2018 - Vlada RS je na svoji 5. redni seji med drugim izdala spremembo uredbe 
o porabi sredstev evropske kohezijske politike in prerazporedila sredstva za namen ohranitve 
izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin. 
Prav tako pa je  sprejela končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s 
poplavami med 4. in 6. majem 2018, Sklepe o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k 
Splošnemu dogovoru za leto 2018.  
 
Uredba o spremembi Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS 
programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta 
Uredba je doslej predvidevala administrativna preverjanja stroškov dela zaposlenih na ministrstvih po 
izplačilih iz državnega proračuna in pred povračilom iz bruseljske blagajne. S ciljem pospešitve 
koriščenja evropskih sredstev se s spremembo uredbe sedaj takšen način preverjanj uvaja tudi za 
stroške drugih obdavčljivih osebnih prejemkov, ki se izplačujejo fizičnim osebam in izhajajo iz 
avtorskih, podjemnih oz. drugih pogodb.  
 

Prerazporeditev sredstev za namen ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih 
območjih ter za subvencioniranje tržnih najemnin  
Vlada je z namenom ohranitve izvajanja kmetijske dejavnosti na obmejnih območjih iz splošne 

proračunske rezervacije razporedila sredstva na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z 

uveljavitvijo Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na 

podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške 

(ZUVRAS) so na področju kmetijstva nastale določene obveznosti, ki jih ob pripravi proračuna ni bilo 

mogoče načrtovati. Zato je vlada Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano razporedila 

sredstva v višini 268 tisoč evrov. Sredstva se namenijo za izplačilo enkratnega nadomestila kmetom 

za površine, ki so bile upravičene iz naslova ukrepov kmetijske politike za leto 2017, na podlagi 

razsodbe arbitražnega sodišča pa niso več del ozemlja Slovenije.  

 

Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor prerazporedila okoli 1,4 milijona evrov za subvencioniranje 

tržnih najemnin. V skladu s 121. b členom Stanovanjskega zakona so prosilci za dodelitev 

neprofitnega stanovanja v najem upravičeni do subvencije tržne najemnine, v primeru ko izpolnjujejo 

pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja in ga ne dobijo, ker občine ne zgradijo zadostnega 

števila stanovanj. V takem primeru, lahko najamejo stanovanje na trgu in zaprosijo za subvencijo k 

tržni najemnini v skladu z zakonskimi določbami. Sredstva za take upravičence zagotavljata državni in 

občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega 

proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskih organov iz državnega proračuna 

povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.  

 

Vlada je Finančni upravi RS s prerazporeditvijo pravic porabe zagotovila okoli 1,7 milijona evrov za 

dokončanje razvoja IT projektov podpore pobiranju dajatev in prenovo začetih ter za plačilo poštnine, 

predujmov za insolvenčne postopke ter stroške cenilcev v postopkih izvršb. 

 

Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. 

majem 2018 

Poročilo obravnava oceno škode zaradi posledic neurja s poplavami med 4. in 6. majem 2018, ki so 

zajela štiri regije v Republiki Sloveniji, in sicer Koroško, Podravsko, Pomursko in Vzhodnoštajersko ter 
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povzročile škodo na stvareh, ki v 40 občinah skupno znaša 6.005.405,97 EUR. Škodo je dne 6. 

avgusta 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah.  
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 665.524,44 EUR, škoda 
na stavbah 453.875,09 EUR, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 971.102,13 EUR, škoda na 
gozdnih cestah 21.970,00 EUR, škoda na vodotokih 3.610.173,65 EUR in škoda na državnih cestah 
282.760,66 EUR. 
 
Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil pristojnih organov lokalnih skupnosti in poročil občinskih 
komisij ter regijskih komisij za ocenjevanje škode.  
 
Ocenjena neposredna škoda na stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih cestah, državnih 
cestah in vodotokih presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2018 
(2.902.860,64 EUR). Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z 
Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Sprejeti sklepi o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 
2018 
Partnerji v zdravstvu so se sami dogovorili o programih za skrajševanje čakalnih dob v višini 27,5 
milijona evrov od 35 milijonov evrov, zato je Vlada RS odločala le o petini sredstev. Vlada soglaša, da 
s slabimi šestimi milijoni evrov dodatno okrepimo zobozdravstvo za mladino in odrasle, dispanzer za 
žene, splošne ambulante, klinično sihologijo, pediatrijo, ortopedijo, urologijo, itd.  
 
Pomembno je tudi, da sta do konca leta 2 milijona evrov namenjena  za bolnike za  zamenjavo aortne 
zaklopke (TAVI). Poseg je primeren predvsem za starejše bolnike, pri katerih operativni poseg 
predstavlja veliko tveganje za zaplete. Ta denar je namenjen za vse tri centre, kjer to izvajajo in sicer 
za UKC Ljubljana, UKC Maribor in  MC Medicor. 
 
Uveden  je presejalni test krvodajalcev na okužbo z virusom Zahodnega Nila. 
 
S sprejetim Aneksom št. 2 Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 umikamo določbo, po kateri 
bi napotni zdravnik moral plačati zdravstveno storitev, če bi se izkazalo, da  pacient ne bi izpolnjeval 
kriterije za napotitev k drugemu specialistu. 
 
Kot že omenjeno so se partnerji v zdravstvu v okviru sprejemanja Aneksa, dogovorili za  programe za 
skrajšanje čakalnih dob v višini 27,5 milijona evrov  za letošnje leto, ki so na razpolago iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja:  

• ZZZS bo plačal  20 odstotna preseganja  programov v zobozdravstveni dejavnosti, v 
specialistični zunajbolnišnični dejavnosti in programih fizioterapije 

• povečanje programov v specialistični bolnišnični in specialistični zunajbolnišnični 
dejavnosti 

• plačilo vseh opravljenih storitev in posegov, kjer so čakalne dobe v povprečju daljše 
povečanje programa zdravstvene nege v domovih za starejše. 

• do konca leta bodo plačane  tudi vse opravljenje  diagnostične  -CT, UZ, rentgen- 
preiskave 
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