26. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 16. 7. 2020 – Vlada RS je na svoji 26. redni seji med drugim izdala Uredbo
o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij, Uredbo o
spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi
baterijami in akumulatorji ter Uredbo o spremembah Uredbe o izrabljenih vozilih.
Vlada RS je sprejela tudi stališče do Sporočila Komisije »Strategija EU za biotsko
raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«. Prav tako je Vlada RS
določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva
ter izdala Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike.
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij
Sprememba se nanaša na 5 občin.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na podlagi Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja v povezavi z Uredbo o določitvi obmejnih problemskih
območij v letu 2020 preverilo vrednosti meril iz uredbe. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do
spremembe uvrstitve občin med obmejna problemska območja. Posledično se spremeni
člen uredbe, s katerim se na podlagi novih izračunov meril določijo občine, ki spadajo med
obmejna problemska območja.
Ugotovljeno je bilo, da imamo v Sloveniji 90 občin, ki jih uvrščamo med obmejna
problemska območja. Glede na leto 2017 ni nobena občina izgubila statusa, pridobilo ga je
pa 5 občin. Občine Dornava, Tišina in Žirovnica so pridobile status zato, ker je tam gostota
poselitve padla pod slovensko povprečje. Občina Poljčane zato, ker se ji je zmanjšal
koeficient razvitosti občine ter občina Rogaška Slatina, ker neposredno meji na obmejna
problemska območja, zato posledično z ostalimi občinami tvori sklenjeno obmejno
problemsko območje v Posotelju.
Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in
akumulatorji in Uredba o izrabljenih vozilih
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter
odpadnimi baterijami in akumulatorji ter Uredbo o spremembah Uredbe o izrabljenih
vozilih. S spremembo obeh uredb se v slovenski pravni red prenašajo določbe Direktive
(EU) 2018/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv
2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih
baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi.
S spremembo Uredbe o Izrabljenih vozilih je uveljavljena sprememba prvega odstavka 6.
člena Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o
izrabljenih vozilih, v skladu s katero morajo države članice zagotoviti vse potrebno, da se
vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s hierarhijo ravnanja z
odpadki, ki je določena v Uredbi o odpadkih.
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V obeh uredbah je ukinjena poročevalska obveznost države članice za predložitev
triletnega poročila o izvajanju direktive. V skladu s spremembo se poročevalska obveznost
nanaša samo na podatke o doseganju okoljskih ciljev, podrobno pa je določen način
poročanja teh podatkov. Spreminja se rok, v katerem mora Ministrstvo za okolje in prostor
poročati Komisiji EU o doseženih okoljskih ciljih, določenih za zbiranje odpadnih prenosnih
baterij in akumulatorjev, doseženih stopnjah recikliranja in o tem, ali so bili doseženi
okoljski cilji glede učinkovitosti recikliranja.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 – Vrnimo naravo v naše življenje
Evropska Komisija (EK) je 20. 5. 2020 pripravila sporočilo Komisije »Strategija EU za
biotsko raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«, ki začrtuje njeno delo na
tem področju in je v njem pozvala Evropski parlament in Svet EU, naj jo potrdita. Sočasno
je sprejela tudi strategijo »Od vil do vilic - za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski
sistem«, kar je pomembno z vidika usklajenih ciljev, ki jih je EK zastavila v Evropske m
zelenem dogovoru. Obe strategiji se medsebojno dopolnjujeta z namenom združiti naravo,
kmetovalce, podjetja in potrošnike v skupnem prizadevanju za trajnostno prihodnost.
Predsedujoča država Svetu EU (Nemčija) načrtuje sprejetje Sklepov Sveta EU, s katerimi
se bodo države članice EU odzvale na obe strategiji EK v oktobru in novembru 2021. V
luči tega dogajanja je Vlada RS sprejela stališče do Sporočila Komisije »Strategija EU za
biotsko raznovrstnost do 2030 - Vrnimo naravo v naše življenje«.
Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije - Strategija EU za biotsko raznovrstnost
do 2030 - vrnimo naravo v naše življenje ter njene ambiciozne cilje. Izvajanje teh ciljev
lahko v luči okrevanja po pandemiji COVID-19 pomembno prispeva k varstvu tako narave
kot zdravja ljudi.
Načrtovane aktivnosti lahko znatno prispevajo h gospodarskim in socialnim koristim
lokalnih skupnosti in ustvarjanju zelenih delovnih mest, vzdržni rasti in trajnostnemu
razvoju. Slovenija, kot z biotsko raznovrstnostjo bogata država, pozdravlja zastavljene
cilje, z uresničenjem katerih bo EU na tem področju lahko zgled v mednarodni skupnosti
ter bo kazala pot drugim. Slovenija obenem opozarja, da je treba zagotoviti učinkovit
proces usklajevanja na vseh ravneh, da bodo cilji uresničljivi in skladni s celotno strategijo
gospodarske rasti EU. Pri tem bo ključnega pomena zagotovitev zadostnih finančnih
sredstev za doseganje ciljev na nacionalni ravni. Pozdravljamo vse glavne aktivnosti za
dosego zavez na področjih varovanja in obnove narave, preobrazbe gospodarstva ter
novega globalnega programa za biotsko raznovrstnost.
Glede cilja zavarovanja 30% kopnega in morskega ozemlja v EU, ima Slovenija z Naturo
2000 in zavarovanimi območji skupno zavarovanega 40% ozemlja na kopnem in je ta cilj
že dosegla. Več napora pa bo potrebnega za boljše upravljanje teh območij, skladno z
vrsto ukrepov v nedavno sprejeti Resoluciji o Nacionalnem programu varstva okolja za
obdobje 2020 – 2030 (ReNPVO20-30). EK navaja, da ima vsaka država članica različno
stanje biotske raznovrstnosti in bo morala prispevati k skupnemu cilju v skladu s tem in
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objektivnimi ekološkimi kriteriji. V tem procesu je treba dosledno upoštevati nacionalne
posebnosti, še posebej majhnih držav (tudi na morju), ter nujno izvesti študije presoje
vplivov novo postavljenih ciljev na različne sektorje, vključno s socio-ekonomskimi učinki.
Za doseganje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe (EU) o upravljanju energetske unije in
podnebnih ukrepov, je v Sloveniji zahtevano povečanje obsega infrastrukture za OVE do
leta 2030, ki pa je že sedaj oteženo. Razlog za to so tudi težave pri umeščanju v prostor,
saj je zaradi velikega deleža zavarovanega ozemlja primernih lokacij za umestitev
energetske infrastrukture razmeroma malo.
EK v strategiji postavlja vrsto ciljev na področju obnove narave. Slovenija v sedanji
finančni perspektivi na tem področju izvaja obnovo habitatov Natura vrst in habitatnih
tipov na območjih, kjer je ta obnova smiselna. Obnova poteka tako na rekah in mokriščih
kot na drugih ogljično bogatih ekosistemih, kot so kmetijska in gozdna zemljišča v
ekstenzivni rabi. Slovenija je aktivna tudi na področju zaustavitve upada opraševalcev,
kjer je pomemben ukrep odločno zmanjšanje uporabe kemičnih in nevarnih pesticidov.
Slovenija zagotavlja življenjsko okolje in ohranjanje opraševalcev na obsežnih površinah
pozno košenih in pisanih travnikov, ki so v območjih Natura 2000, k čemur pomembno
vpliva zmanjšanje gnojenja.
Slovenija bo vložila potrebne napore za dosego štirih skupnih ciljev oz. zavez obeh
strategij (zmanjšanje uporabe kemičnih in nevarnih pesticidov za 50%, zmanjšanje
uporabe gnojil za 20%, na 10% kmetijskih površin vzpostavitev raznolikih krajinskih
značilnosti in razširitev ekološkega kmetijstva na 25% površin), vendar bo bodo za
Slovenijo težko dosegljivi.
Na področju gozdarstva ima Slovenija že vzpostavljeno usmerjanje razvoja gozdov v
smeri, ki ga kot ciljno navaja EK. V zadnjih letih smo izboljšali sonaravne pristope
gospodarjenja z gozdovi v državni in zasebni lasti s poudarkom na izvajanju konkretnih
aktivnosti za doseganje ugodnega stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov.
Skladno s skupnim ciljem EU, si bo Slovenija še naprej prizadevala za upoštevanje
dolgoletnega trajnostnega gospodarjenja z gozdovi.
S sprejetjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete
za obdobje 2019-2023 je Slovenija aktivno pristopila tudi k izvajanju akcijskega načrta EU
za boj proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami. V predvideni prenovi tega načrta v
2021 bi morala EU okrepiti aktivnosti in ukrepe, ki prispevajo k zmanjšanju nezakonite
trgovine s prostoživečimi vrstami in spodbujajo boljši nadzor in sankcioniranje kršitev.
Na področju urbanega in prostorskega razvoja ima Slovenija že sprejeto prostorsko
zakonodajo (Zakon o urejanju prostora, Prostorski red Slovenije, Strategija prostorskega
razvoja Slovenije), ki spodbuja vključevanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje narave v
urbanistično in prostorsko načrtovanje. Zelene površine so pomemben element kvalitete
bivalnega okolja v vseh mestih (status mesta v Sloveniji ima 67 naselij) in drugih urbanih
naseljih, in ne le v mestih z nad 20 000 prebivalci, ki jih izpostavlja Komisija, in jih je v
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Sloveniji sedem. Zeleni sistemi naselij, ki predstavljajo zeleno infrastrukturo na lokalni
ravni so primerna osnova za nadgraditev z vsebinami, ki so predvidene v
strategiji/sporočilu EK za urbane načrte ozelenjevanja. V urbanih območjih prispevek k
ohranjanju biotske raznovrstnosti predstavljajo tudi zelene površine, ki ne potrebujejo
formalnega zavarovanja (parki, vrtovi, zelene strehe).
Na področju preobrazbene spremembe je Slovenija aktivna pri vključevanju varstva
biotske raznovrstnosti v druge ključne resorje kot so npr. kmetijstvo, infrastruktura,
gozdarstvo in bo ta pristop še krepila ter si prizadevala za izboljšanje vključenosti pri
drugih, kot so npr. zdravstvo, turizem, raziskave in razvoj ter izobraževanje in šolstvo.
Glede predvidenega novega globalnega programa za biotsko raznovrstnost do leta 2030
je pomembno dejstvo, da bo Slovenija v drugi polovici leta 2021 predsedovala Svetu EU in
bodo torej naloge, ki si jih je zadala EK in vključujejo tudi Svet EU, del njenih nalog.
Uspešno izvedeno predsedovanje EU je politična prioriteta za Slovenijo, saj bodo z vidika
Unije uspešno izpogajani mednarodni dogovori in izvedeni mednarodni dogodki
pomembno dvignili ugled Slovenije v EU in širše.
Obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva
Vlada je določila obseg sredstev za financiranje dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva,
razdelitev sredstev ter kriterije za razdelitev sredstev.
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(ZIUOOPE) ureja financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času
epidemije zasebnim izvajalcem s področja socialnega varstva, ki naj bi ga prejeli
zaposleni, ki so nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma prekomerno
obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije COVID-19. Gre za dodatek za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije, pri čemer pa višina tega dodatka lahko znaša
največ 65 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega. V drugem odstavku 54.
člena ZIUOOPE je določeno, da Vlada RS določi obseg sredstev za financiranje dodatka
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zasebnim izvajalcem s področja
socialnega varstva, razdelitev sredstev ter predlog kriterijev za razdelitev sredstev
Izračuni za določitev obsega sredstev, pojasnjuje Vlada RS, temeljijo na podlagi podatkov
izvajalcev s področja socialnega varstva ter števila zaposlenih in deleža dodatka (v
razponu do 65 % urne postavke osnovne plače), ki naj bi ga zaposleni prejeli.
Odlok o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo romske problematike
Pri vladi v skladu s 6. členom Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji deluje
Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Naloga komisije je
predvsem spremljanje uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike
Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021.
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V zadnjem obdobju se srečujemo z izzivi ohranjanja romskih etničnih značilnosti, ki
izstopajo predvsem na območjih jugovzhodne Slovenije. Ugotavlja se, da se predvideni
ukrepi iz nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje
2017–2021 ne kažejo v pričakovani smeri, na kar argumentirano opozarjajo župani občin
iz jugovzhodne Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet in Policija. V
interesu romske skupnosti in preostalega prebivalstva je, da se opredelijo pomanjkljivosti
oziroma sistemski razlogi, ki onemogočajo uspešnejše doseganje ciljev, ki so navedeni v
nacionalnem programu.
Vlada je za soočanje z navedenimi izzivi izdala odlok, s katerim ustanovi Delovno skupino
za obravnavo romske problematike in za predsednika skupine imenovala dr. Antona Olaja,
državnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, za njegovega
namestnika pa mag. Stanka Baluha, direktorja Urada za narodnosti.
K sodelovanju pri delu skupine so za zastopanje interesov samoupravnih lokalnih
skupnosti povabljene problemsko najbolj izpostavljene Mestna občina Novo mesto ter
občine Kočevje, Črnomelj in Ribnica, ki jih zastopajo župani. Ti zaradi bogatih izkušenj pri
intenzivnem ukvarjanju z izzivi romske tematike prispevajo predloge rešitev za ohranjanje
romskih etničnih značilnosti, ki bodo koristile tako romski skupnosti kot tudi preostalemu
prebivalstvu.
V delovni skupini bo v skladu z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji
sodeloval tudi Svet romske skupnosti Republike Slovenije s predvidenimi štirimi člani.

***
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