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179. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 10. 5. 2018 - Vlada RS se je na svoji 179. redni seji med drugim seznanila s poročilom 
o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru cilja Naložbe za rast in 

delovna mesta in sprejela Končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav 

in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. Vlada RS je tudi sprejela Program 

spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020 in sklep o 
dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004 ter se 
opredelila sodnem postopku v primeru tožbe Evropske komisije zaradi direktive o 

podeljevanju koncesijskih pogodb. Sprejela je tudi odgovor na vprašanje in pobudo 
državnega svetnika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju 

države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) in se seznanila s Poročilom o stanju 
podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih.  
 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in 
delovna mesta 
Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v okviru cilja 
Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka januarja 2014 do konca marca 2018. 
V obdobju do konca leta 2023, ko se zaključi izvajanje programskega obdobja 2014–2020, je 
Slovenija upravičena do dobrih treh milijard evrov sredstev. Poročilo bo vlada posredovala Državnemu 
zboru RS. 
 
Od januarja 2014 do konca marca 2017 je bilo odobrenih 301 projektov, programov ali javnih razpisov 
v skupni vrednosti 1,84 milijarde evrov, kar je 60 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). 
Izdanih pa je bilo še za 38 milijonov dodatnih odločitev o podpori, kar v skupnem znesku do danes 
predstavlja 1,88 milijarde evrov odobrenih sredstev.  
 
Do konca marca 2018 je bilo podpisanih za 1,73 milijarde evrov oziroma 57 odstotkov pogodb, iz 
državnega proračuna in z naslova finančnih instrumentov pa je bilo izplačanih nekaj več kot 414 
milijonov evrov, kar je 13 odstotkov razpoložljivih sredstev oziroma 23 odstotkov vseh odobrenih 
sredstev. Država je do konca lanskega leta Evropski komisiji (v nadaljevanju EK) posredovala za 253 
milijonov evrov zahtevkov za povračila oz. 8 odstotkov razpoložljivih sredstev, v državni proračun pa 
se je iz evropskega steklo 168 milijonov evrov. 
 
Poročilo obravnava tudi izvajanje po posamezni prednostni osi Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike 2014–2020 in izzive, povezane z doseganjem okvira uspešnosti konec 
leta 2018. 
 
Na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v Sloveniji se bo v prihodnjih dneh že 
četrto leto zapored odvila kampanja EU projekt, moj projekt. Med 12. in 19. majem se bodo na več kot 
40 dogodkih v več kot 20 krajih po Sloveniji predstavile zgodbe EU projektov. 
 
Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi 
druge informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, 
ki so sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz 
vseh pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in 
ključnih informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike. 

http://www.eu-skladi.si/
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Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in močnega vetra med 11. 
in 13. decembrom 2017 
Vlada se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav in 
močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 na območju Dolenjske, Gorenjske, Koroške, 
Ljubljanske, Notranjske, Obalne, Podravske, Prekmurske, Posavske, Severnoprimorske, 
Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije, ki v 140 občinah skupno znaša 
132.765.108,52 evra in jo je 16. marca 2018 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po 
naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: Državna komisija). 
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 636.332,66 evra, v  
gozdovih 42.244.184,99 evra, škoda na uničenih objektih 764.124,64 evra, delna škoda na stavbah 
2.136.849,10 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 7.497.952,35 evra, škoda na gozdnih 
cestah 1.307.653,00 evrov, škoda na vodotokih 75.127.079,04 evra, škoda na državnih cestah 
2.721.178,03 evra, škoda na železnici 227.588,59 evra ter škoda v parkih in vrtovih, ki so kulturna 
dediščina, 102.166,12 evra. Škoda v stavbah, ki so kulturna dediščina, je zajeta v delni škodi na 
stavbah. 
 
Ocenjena neposredna škoda na stavbah, gradbeno-inženirskih objektih, gozdnih cestah, državnih 
cestah in vodotokih iz prejšnjega odstavka presega 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna leta 2017 (2.653.792,02 evra). Tako je dosežen limit za uporabo sredstev državnega 
proračuna skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč. 
 
Skladno s sklepom Vlade RS bodo pristojna ministrstva pripravila programe odprave posledic škode 
skladno z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.  
 
 
Program spodbujanja gospodarske podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020 
V skladu s 14. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) se finančne 
spodbude za ustvarjanje gospodarske podlage italijanske avtohtone narodne skupnosti (ANS) iz 
državnega proračuna dodelijo na podlagi programa spodbujanja gospodarske podlage ANS, ki ga za 
programsko obdobje pripravi narodna skupnost v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo, Uradom 
Vlade RS za narodnosti in ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo. Program spodbujanja 
gospodarske podlage ANS sprejme Vlada Republike Slovenije. 
 
Italijanska avtohtona narodna skupnosti je pripravila predlog Programa spodbujanja gospodarske 
podlage italijanske narodne skupnosti 2018–2020. S triletnim programom se želi kar se da najbolj 
učinkovito vplivati na hitrejši razvoj območja italijanske ANS. Narodnostno mešana področja, kjer 
avtohtono živijo pripadniki italijanske ANS so:  

• v občini Ankaran območje naselja Ankaran/Ancarano, 

• v občini Izola območja krajev: Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje,  

• v Mestni občini Koper območja sledečih krajev: Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, 
Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, Hrvatini/Crevatini, Kampel /Campel, 
Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/Premanzano, del naselja 
Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara in Škocjan/San Canziano, 

•  v občini Piran območja krajev: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, 
Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/Sicciole, Parecag/Parezzago in 
Dragonja/Dragogna. 
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V teh naseljih imajo upravičenci pravico izvajati projekte.  
 
Program je sestavljen iz štirih ukrepov: 
1. Spodbujanje novih gospodarskih projektov; 
2. Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov italijanske narodne skupnosti; 
3. Sofinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi; 
4. Promocija območja ter podpora pri izvajanju programa in drugih projektov. 
 
Sredstva za izvedbo programa so zagotovljena na posebni proračunski postavki MGRT PP 160045 – 
Razvoj območij narodnih skupnosti. Razpoložljiva proračunska sredstva za leto 2018 znašajo 300.000 
evrov. Enak znesek je načrtovan za leto 2019 in leto 2020. Vrednost programa za obdobje od 2018 do 
2020 tako znaša 900.000 evrov. 
 
Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnost je program potrdila na seji dne 15. 3. 2018. 
 
 
Sklep o dodelitvi sredstev za popotresno obnovo objektov v Posočju po potresu 12. 7. 2004  
Vlada je dodelila sredstva za: nadomestno gradnjo stanovanjskih stavb za tri vloge - 145.324 EUR; 
hipoteko za obnovo stanovanja v zasebni lasti za eno vlogo - 15.415 EUR; rekonstrukcijo poslovno in 
poslovno-stanovanjskih stavb za eno vlogo - 198.029 EUR; rušenje zaradi nadomestne gradnje 
stanovanjskih stavb za dve vlogi - 44.356 EUR ter rušenje objektov, ki ogrožajo okolico za dve stavbi - 
157.848 EUR. 
 
Vlada je potrdila tudi končni obračun in končno višino sredstev za: nadomestno gradnjo stanovanjskih 
stavb za tri vloge - 206.350 EUR; hipoteko za obnovo stanovanja v zasebni lasti za dve vlogi - 
143.276 EUR; rušenje zaradi nadomestne gradnje stanovanjskih stavb za tri vloge - 111.196 EUR; 
rušenje objektov, ki ogrožajo okolico za pet stavb - 197.304 EUR; obnovo kulturnih spomenikov za tri 
vloge -  850.311 EUR; obnovo objektov lokalne infrastrukture za dve vlogi - 133.688 EUR. 
 
 
Opredelitev Slovenije v primeru tožbe zaradi direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb 
Vlada sprejela opredelitev Slovenije v sodnem postopku v primeru tožbe Evropske komisije proti naši 
državi zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos direktive o podeljevanju koncesijskih 
pogodb v pravni red Slovenije. Država bo zastopala stališče, da je del določb omenjene direktive že 
prenesen v slovenski pravni red, pojasnila pa bo tudi, da bo direktiva celovito prenesena v slovenski 
pravni red s sprejemom novega zakona o postopkih za podeljevanje koncesij. 
 
Vlada se je seznanila s tožbo Evropske komisije proti Sloveniji, ker najpozneje do 18. aprila 2016 ni 
sprejela vseh zakonov in drugih predpisov, potrebnih za prenos direktive o podeljevanju koncesijskih 
pogodb v pravni red Slovenije oz. ker o teh predpisih ni obvestila Evropske komisije.  
 
Slovenija bo v odgovoru na tožbo navedla ukrepe, ki jih je sprejela z namenom izpolnitve obveznosti iz 
omenjene direktive, ukrepe, s katerimi bo zagotovila sprejem zakonov in drugih predpisov, potrebnih 
za prenos manjkajočih določb direktive, ter ugovarjala plačilu denarne kazni. 
 
Slovenija bo v odgovoru na tožbo zastopala stališče, da je del določb omenjene direktive že prenesen 
v slovenski pravni red z zakonom o javno-zasebnem partnerstvu, zakonom o gospodarskih javnih 
službah, zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, novelo zakona o kmetijstvu, uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in 
pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva.  
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Slovenija bo pojasnila tudi, da bo direktiva celovito prenesena v slovenski pravni red s sprejemom 
novega zakona o postopkih za podeljevanje koncesij, besedilo katerega je bilo določeno na seji vlade 
21. decembra 2017.  
 
 
Odgovor na vprašanje in pobudo državnega svetnika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem 
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) 
Vlada je sprejela odgovor na vprašanje državnega svetnika, kako naj lokalne skupnosti ravnajo, da jim 
bo v skladu z zakonom in pojasnilom MJU omogočeno dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leto 2018 ter sprejem in dopolnjevanje načrta za leto 2019. Ob tem svetnik na vlado 
naslavlja pobudo, naj omenjeni zakon novelira tako, da bo ta občinam omogočil dopolnjevanje načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2018 in dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leto 2019 v izvedljivih rokih.  
 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da ZSPDSLS, ki je veljal konec leta 2017 ob sprejetju občinskih 
proračunov za leto 2018 dopolnjevanja in spreminjanja letnih načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem, z nekaj v zakonu določenimi izjemami, ni dopuščal. Dosedanje prakse medletnega 
spreminjanja in dopolnjevanja letnih načrtov samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih navaja državni 
svetnik in jih v prehodnem obdobju ni več mogoče izvajati, so bile zato izvedene brez pravne podlage 
in v nasprotju veljavnimi predpisi. Ministrstvo za javno upravo je tekom dveletnega obdobja priprave 
novega ZSPDSLS-1 intenzivno sodelovalo z združenji samoupravnih lokalnih skupnosti ter s 
predstavniki posameznih občin, a s praksami in problematiko, ki jih navaja svetnik, ni bilo seznanjeno 
v nobeni od faz priprave in sprejemanja zakona. Kljub temu so bile zaradi zavedanja pomembnosti za 
delovanje v zakon vnesene prehodne določbe.  
 
V odgovoru Vlada zanika navedbe državnega svetnika, češ da so bile samoupravne lokalne skupnosti 
z vsebino zakona in njegovimi prehodnimi določbami seznanjene šele po njegovem sprejetju. 
ZSPDSLS-1 je bil namreč sprejet po rednem zakonodajnem postopku, v katerega so bile v vseh fazah 
obravnave intenzivno ves čas vključene tako samoupravne lokalne skupnosti kot tudi združenja 
samoupravnih lokalnih skupnosti, prav z namenom, da se pravočasno lahko seznanijo z vsebino 
zakona, podajo svoje pripombe ter na ustreznost vsebine zakona vplivajo tako preko svojih mnenj kot 
tudi preko svojih predstavnikov v Državnem svetu. Nadalje Vlada v odgovoru svetniku podrobneje 
pojasni potek sprejemanja zakona in opiše možnosti, ki so jih občine in združenja imela za podajo 
predlogov in pripomb, tudi glede določitve prehodnih določb, pa jih kljub pozivom niso podala. Kljub 
vsem postopkovnim varovalkam je MJU zaradi dosedanjega korektnega sodelovanja še dodatno pisno 
opozorilo tako združenja kot tudi same samoupravne lokalne skupnosti na uveljavitev in prehodni 
režim ZSPDSLS-1 ter poslalo tudi dodatna pojasnila.  
 
Glede na vse navedeno in ker gre za nedavno sprejet zakon po rednem zakonodajnem postopku ter 
ob dejstvu, da Vlada opravlja le tekoče posle, k spremembi ZSPDSLS-1 Vlada ne bo pristopila. 
 
 
Poročilom o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih upravljavcih  
Vlada se je seznanila s poročilom o stanju podatkov v centralni evidenci nepremičnin po posameznih 
upravljavcih na dan 31. marec 2018 ter o stanju števila nepremičnin v lasti Republike Slovenije brez 
znanega upravljavca. 
 
Stanje podatkov v CEN na dan 31.3.2018, ki jo vodi MJU, kaže pregled vseh parcel, ki so vpisane v 
evidenco po posameznih upravljavcih, in jih je 51354, stanje vpisanih podatkov o stavbah z deli stavb, 
ki so vpisane v centralno evidenco nepremičnin, pa kaže, da je le-teh 9958. Vendar pa evidenca v 
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mnogo primerih kaže na neurejeno stanje, tako na področju podatka o zemljiškoknjižnem stanju, vrsti 
rabe, vpisu upravljavca itd.  
 
Trenutno stanje, ko so podatki nepopolni ali nepravilni, če upravljavci niso vpisani ali pa so napačno 
vpisani, namreč bistveno otežuje vsakodnevno poslovanje oziroma izvajanjih pravic in obveznosti 
vezanih na nepremičnine, saj se po nepotrebnem obremenjuje tudi posamezne državne organe, ki 
vsakič znova raziskujejo, kateri resor je najverjetnejši upravljavec posamezne nepremičnine. Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) pa zelo jasno določa, 
kaj je upravljanje premoženja in kaj obsega skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja.  
 
Gre za prvo poročilo glede izvajanja sklepa Vlade  iz februarja 2018, s katerim je poleg veljavnih 
predpisov, ki to že določajo, izrecno naložila organom državne uprave in pozvala pravosodne organe, 
javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade ter druge pravne osebe, ki 
so upravljavci nepremičnin v lasti RS, da skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti najkasneje do 1. avgusta 2019: 

• v Centralno evidenco nepremičnin (CEN), zemljiški kataster, kataster stavb ter register 
nepremičnin vpišejo oziroma posodobijo podatke za vse nepremičnine v lasti RS, s katerimi 
upravljajo; 

• vsebinsko uskladijo podatke o nepremičninah vpisanih v CEN s podatki, ki so vpisani v 
analitični evidenci osnovnih sredstev; 

• začnejo postopke urejanja vpisov v zemljiški knjigi s podajo navodil Državnemu odvetništvu. 
 

* * * 
 
 

 
 


