181. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 14. 6. 2018 - Vlada RS se je na svoji 181. redni seji med drugim sprejela Sklepe o
spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 in se
seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v
vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Vlada je izdala tudi Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju in začasno zadržala izvrševanje proračuna. Vlada pa je še
sprejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z implementacijo GDPR v Republiki Sloveniji.
Sklepi o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto
2018
Ministrstvo za zdravje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije, Zdravniška zbornica Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije, Skupnost slovenskih
naravnih zdravilišč, Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Skupnost organizacij za usposabljanje
Slovenije vsako leto na podlagi določb 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju sprejmejo Splošni dogovor.
V okviru postopka sprejemanja Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so
partnerji na predlog Aneksa št. 1 k Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018 opredelili 201 spornih
vprašanj. V postopku obravnave spornih vprašanj na arbitraži za nobeno od spornih vprašanj ni
doseženo soglasje. Sporna vprašanja, za katera soglasje ni bilo doseženo, se posredujejo v odločanje
Vladi Republike Slovenije in se vključijo v Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018.
V Aneksu št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018 se med drugim določi povečanje
zdravstvenih programov za določene izvajalce na primarni in sekundarni ravni v višini 1,8 milijona eurov
za leto 2018 ter plačilo preseganja za nekatere programe v višini 5,5 milijona eurov. V okviru tega je
določeno plačilo do 5 % preseganja programa v specialističnih zunaj bolnišničnih dejavnostih, ki se
planirajo v točkah ter operacij karpalnega kanala, operacij sive mrene ter vitreoretinalne kirurgije,
programa zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za mladino ter ortodontije. Dodatno se nameni 0,9
milijona eurov za dežurno službo 3 in 1,2 milijona eurov za financiranje razlike med urgentnimi centri. Za
socialno varstvene zavode in zavode za usposabljanje se nameni 0,6 mio eurov. Finančni učinki vseh
predlogov za leto 2018 znašajo 10,6 milijonov eurov (vrednost OZZ).
Prvo poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu
Republike Slovenije 8. junija 2018
Močno neurje s točo in poplavami v Republiki Sloveniji je 8. junija 2018 prizadelo dolenjsko, pomursko,
podravsko, zahodnoštajersko in zasavsko regijo. Poročilo zajema splošno vremensko situacijo in
izdana opozorila v navedenem obdobju, opis posledic, odziv pristojnih organov in reševalnih služb,
obveščanje javnosti in trenutno stanje. Agencija Republike Slovenije za okolje je pravočasno
napovedala nevarnost neurja, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. V javnosti je bilo pravočasno in močno
izpostavljeno sporočilo o prihajajočem izrednem padavinskem dogodku. Sile za zaščito, reševanje in
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pomoč, občine in javne službe so se pravočasno odzvale na nesrečo ter z učinkovitim ukrepanjem
preprečile še hujše posledice. Na posameznih območjih sanacija še poteka.
Močno neurje s točo in poplavami je povzročilo poškodbe na stvareh in v tekoči kmetijski proizvodnji.
Po poročilu Občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1.944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12
javnih zavodov, 2.723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine. Po poročilu
Občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil pa se je tudi manjši zemeljski plaz v naselju
Semič.
V intervenciji je sodelovalo 3.144 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč ter drugih služb in
organizacij, od tega 2.849 gasilcev iz domačih gasilskih zvez in iz Posavske, Ljubljanske, Gorenjske,
Savinjsko-šaleške, Notranjske, Zasavske, Celjske in Dolenjske regije, pripadniki Civilne zaščite in
Rdečega križa ter delavci Cestnega podjetja Novo mesto in podjetja Elektro Ljubljana. Sodelovali so
tudi gasilci iz Republike Hrvaške.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je po predhodnem zbiranju podatkov 12. junija 2018
na podlagi 7. in 54. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode izdala sklep o začetku
ocenjevanja škode na stvareh – na zemljiščih, stavbah oz. infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje,
Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Velenje,
Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Kobilje, Ljutomer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veržej, Črnomelj,
Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč.
Sklep o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji ni bil izdan, saj je škoda zavarovaljiva in država
tudi subvencionira zavarovalne premije.
Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, do 6. julija 2018 pripravi
končno poročilo o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu
Republike Slovenije 8. junija 2018, vključno z višino neposrednih stroškov intervencij, ter predlaga Vladi
Republike Slovenije, da povračilo le-teh zagotovi iz tekoče proračunske rezerve.
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
Predlagana uredba prenaša v pravni red RS prilogo o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa
(Priloga II k Direktivi 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta, 25. 6. 2002), zadnjič spremenjeno z
direktivo Komisije o določitvi skupnih metod ocenjevanja hrupa (2015/996, 19. 5. 2015) v skladu z
direktivo s katero so določene začasne metode za ocenjevanje kazalcev hrupa in njihove prilagoditve
(2002/49/ES).
Področje mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju je trenutno urejeno v Uredbi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju. To uredbo je bilo treba spremeniti zaradi sprememb Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1), s katerimi so bile opuščene določbe, ki so Ministrstvu za okolje in prostor omogočale izdajo
posebnih dovoljenj za čezmerne obremenitve okolja, te pa so se uporabljale tudi za čezmerno
obremenjevanje s hrupom v obratovanju gradbišč. Takšna ureditev se je izkazala za neučinkovito in je
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pomenila administrativno oviro oz. obremenitev, saj bi bilo treba v Sloveniji izdajati posebna dovoljenja
za veliko število gradbišč.
Nova ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi.
Uredba z namenom, da se izogne, prepreči ali zmanjša škodljive učinke zaradi izpostavljenosti
okoljskemu hrupu, določa stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), vsebino OVD, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja
virov hrupa, vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom in začasne metode za ocenjevanje
kazalcev hrupa in njihove prilagoditve.
Začasno zadržanje izvrševanje proračuna
Vlada je določila, da se začasno zadrži izvrševanje izdatkov državnega proračuna za leto 2018 na
integralnih postavkah državnega proračuna tako, da predlagatelji finančnih načrtov lahko prevzemajo
samo obveznosti, za katere je obveznost financiranja iz državnega proračuna izrecno določena v
zakonu.
Državni zbor je po sprejemu poračuna države za leto 2018 sprejel spremembe in dopolnitve zakona o
socialno varstvenih prejemkih na podlagi katerega so v letu 2018 nastale dodatne obveznosti v ocenjeni
višini 50 milijonov evrov, ki v sprejetem proračunu države niso načrtovane. Vlada bo te obveznosti
vključila v proračun in določila obseg izdatkov s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Predlagatelji finančnih načrtov lahko na podlagi predhodnega soglasja ministrstva za finance
prevzemajo tudi druge obveznosti. Ministrstvo za finance soglasje izda, če ugotovi, da je obveznost
treba izpolniti v letu 2018 in pod pogojem, da obseg izdatkov ni v nasprotju z doseganjem
javnofinančnih ciljev. Ministrstvo za finance bo z vsebino sprejetega sklepa seznanilo tudi nevladne in
pravosodne proračunske uporabnike, vlada pa bo s tem sklepom seznanila državni zbor.
V času začasnega zadržanja bo ministrstvo za finance skupaj z drugimi proračunskimi uporabniki
pregledalo dinamiko izvajanja proračuna, ocenilo porabo do konca leta ter ugotovilo, katere ukrepe je
potrebno predlagati, da bodo javnofinančni cilji, zastavljeni s sprejetim proračunom in Programom
stabilnosti 2018, uresničljivi.
Odločitev za začasno zadržanje izvrševanja proračuna je podkrepljena tudi s podatki različnih institucij o
gospodarski rasti v prvem četrtletju in napovedmi do konca letošnjega leta, ki kažejo na povečano
verjetnost realizacije nekaterih tveganj, ki lahko negativno vplivajo na gospodarsko rast v letošnjem letu
in s tem tudi na prihodkovno stran državnega proračuna. Tveganja so povezana tudi z dogajanjem v
mednarodnem gospodarskem okolju, kjer se postopoma krepijo cene surovin, predvsem nafte. Na
globalne trende pa bodo vplivale tudi nove omejitve v mednarodni trgovini. Urad za makroekonomske
analize in razvoj sicer še vedno ocenjuje, da bo letošnja gospodarska rast v skladu s spomladansko
napovedjo, vendar se, kot rečeno, povečujejo nekatera tveganja, kar zahteva dodatno previdnost pri
načrtovanju javnih financ in izvrševanju proračunov države.
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Slovenija je kot malo odprto gospodarstvo še posebej občutljiva na šoke v mednarodnem okolju in mora
predvsem s fiskalno politiko zagotoviti zadostno absorbcijsko moč za ukrepanje ob naslednjem obratu
gospodarskega cikla. Prav tako zadnja priporočila Evropske komisije (Svet EU jih bo potrdil julija 2018)
ponovno poudarjajo nujnost izboljšanja strukturnega salda javnih financ ter omejitev rasti javnofinančnih
izdatkov.
V skladu z zakonom o javnih financah je treba o ukrepu začasnega zadržanja izvrševanja proračuna
obvestiti državni zbor. Če uravnoteženja ni mogoče zagotoviti z ukrepi v pristojnosti resorjev in vlade, je
treba v 45 dneh po začasnem zadržanju predlagati rebalans proračuna. O ukrepu je treba obvestiti tudi
nevladne in pravosodne proračunske uporabnike.
Odgovor na poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi z implementacijo GDPR v
Republiki Sloveniji
Vlada uvodoma pojasnjuje, da se pri Splošni uredbi o varstvu podatkov sicer ne uporablja izraz
implementacija, saj se načeloma uredbe Evropske unije v državah članicah Evropske unije uporabljajo
neposredno in se jih ne implementira, v nacionalni zakonodaji se le urejajo določena vsebinska,
postopkovna in tehnična vprašanja za njihovo izvajanje (v primeru Splošne uredbe o varstvu podatkov
sicer znatno več, saj ima v precejšnjem delu t.i. direktivni značaj).
Vlada nadalje pojasnjuje, da je na svoji 175. redni seji dne 5. 4. 2018 določila besedilo Predloga Zakona
o varstvu osebnih podatkov in ga posredovala v zakonodajni postopek Državnemu zboru RS, skupaj s
predlogom za obravnavo po nujnem postopku. Na 127. seji Kolegija predsednika Državnega zbora RS
dne 11. 4. 2018 je navedeni Kolegij obravnaval predlog Vlade RS in na podlagi stališč večin poslanskih
skupin odločil, da se predlog zakona obravnava po rednem postopku.
V Predlogu ZVOP-2 so bile ustrezno urejene določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU
2016/679), določbe povezane Direktive (EU 2016/680) ter druga povezana vprašanja varstva in
obdelave osebnih podatkov. Časovnica sprejemanja ZVOP-2 je odvisna od bodočega sklica Državnega
zbora RS. Pristojno ministrstvo, Ministrstvo za pravosodje, pa z vsebinskega vidika ocenjuje, da bo
bodoči ZVOP-2 glede na pomembnost vsebine Splošne uredbe o varstvu podatkov in povezane
Direktive treba vložiti v čim krajšem času – z določenimi prenovitvami besedila glede na nov razvoj
varstva osebnih podatkov po mesecu aprilu 2018 (npr. prenovljena definicija privolitve po objavi
popravkov besedila Splošne uredbe o varstvu podatkov v Uradnem listu EU 23. 5. 2018; prenovljena
Konvencija št. 108 Sveta Evrope z dne 18. 5. 2018).
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