23. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 14. 3. 2019 - Vlada RS je na svoji 23. redni seji med drugim izdala Uredbo
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in
režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi ter sklenila Aneks k Pogodbi o
opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture. Vlada RS je sprejela
odločitev, da vztraja pri postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Prav tako pa je Vlada RS sprejela
spremembo Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno
skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške
občin ter ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije
pametne specializacije.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti,
uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi
Glavni razlog za spremembo Uredbe je prenos določila Direktive EU, ki je bila v večini
prenesena s spremembo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem
prometu (ZZelP-K). Vsebina spremembe je ureditev izmenjave informacij v primeru
motenj.
Ostale spremembe se nanašajo na vsebino veljavnega Državnega izvedbenega načrta o
TSI za interoperabilnost za strukturni podsistem vodenje – upravljanje in signalizacija.
Poleg omenjenega mora po novem upravljavec med voznorednim obdobjem opraviti
medletne spremembe voznega reda omrežja tudi izven predvidenih terminov, vezanih na
začetek in zaključek večjih investicijskih del, ki bistveno vplivajo na razpoložljivost
infrastrukture.
Predlagana sprememba uredbe ureja tudi nekatera vprašanja, povezana s povečano
uporabnino. Upravljalcu se določi obveznost, da povečanja uporabnine določi v Programu
omrežja v skladu z uredbo, kot način za določanje uporabnine.
Aneks k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture
Vlada je z družbo SŽ–Infrastruktura, d.o.o. sklenila aneks k Pogodbi o opravljanju storitev
upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12.
Naročnik v aneksu določa vrednosti in obseg izvajanja storitev upravljavca javne
železniške infrastrukture, ki bodo predvidoma opravljene v obdobju od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2019. Opravljanje obvezne gospodarske javne službe za vzdrževanja in obnavljanja
javne železniške infrastrukture je za to obdobje ovrednoteno v aneksu št. 6 k pogodbi v
skupni višini 88.542.819,20 evrov, od tega za vzdrževalna dela na javni železniški
infrastrukturi v višini 75.200.000,00 evrov in zamenjave v okviru vzdrževanja javne
železniške infrastrukture v višini 13.342.819,20 evrov.
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Za financiranje obnov, ki bodo predvidoma opravljene v letu 2019, je namenjenih
13.342.819,20 evrov proračunskih sredstev, pri čemer se sredstva Sklada za podnebne
spremembe iz proračunske postavke 559 Sklad za podnebne spremembe v višini
3.142.819,20 evrov, po izdelani projektni dokumentaciji in izvedbi oziroma opremi
kolesarnic na območjih železniških postaj in postajališč v Republiki Sloveniji izplačajo
upravljavcu na njegov transakcijski račun. Izplačilo se izvrši skladno s plačilnimi roki,
določenimi v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije. Zahtevku za izplačilo
morajo biti priložena ustrezna dokazila o izdelani projektni dokumentaciji oziroma izvedbi
del.
Opravljanje obvezne gospodarske javne službe obratovanja javne železniške
infrastrukture je do 31.12.2019 ovrednoteno v aneksu št. 6 k pogodbi, v višini
37.000.000,00 evrov. Naloge gospodarjenja so za obdobje do 31.12.2019 ovrednotene v
aneksu v višini 1.012.900,00 evrov.
Upravljanje s stanovanji in ostalimi stavbami oz. delih stavb brez statusa javne železniške
infrastrukture je za to obdobje v aneksu ovrednoteno + v višini 500.000,00 evrov, od tega
za redna vzdrževalna dela stavb, ki nimajo statusa JŽI (330.000,00 evrov) in za
obnovitvena dela stavb, ki nimajo statusa JŽI (170.000,00 evrov).
Proračunska sredstva za financiranje teh storitev v skupni višini 114.912.900,00 evrov so
načrtovana v proračunu RS, za leto 2019 v višini 102.010.036,79 evrov in za leto 2020 v
višini 12.902.863,21 evrov. Manjkajoča sredstva v letu 2019 v višini 9.000.000,00 evrov se
zagotavljajo iz uporabnine.
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti glede Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča
Vlada RS vztraja pri zahtevi za oceno ustavnosti in zakonitosti 9., 11., tretjega odstavka
12., drugega odstavka 14., 14.a in 15.a člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ) v Mestni občini Maribor. Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z 64.
členom Zakona o državni upravi Mestno občino Maribor večkrat opozorilo na neustavnost
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in zahtevalo, da občina sprejme
nov odlok o NUSZ. Mestna občina Maribor je sicer sprejela nov odlok o NUSZ, vendar je
na podlagi spornega odloka o NUSZ še vedno odprt pritožbeni postopek zoper odločbo o
odmeri za leto 2018. Zavezanec kot pritožbeni razlog navaja predvsem vprašanje
ustavnosti in zakonitosti 9. člena odloka, navedeni člen pa je tudi predmet zahteve vlade
za oceno ustavnosti in zakonitosti, ki se vodi pri ustavnem sodišču. Zato vlada vztraja, da
se postopek pred Ustavnim sodiščem RS še nadaljuje.
Sprememba Sklepa o imenovanju članov in njihovih namestnikov v Delovno
skupino za pripravo predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške
občin
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Vlada je spremenila oz. razširila sestavo Delovne skupine za pripravo predlogov
sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške občin. Dodatno se v omenjeno delovno
skupino imenuje član Igor Žavbi iz kabineta ministra za javno upravo.
Delovno skupino je vlada ustanovila na seji 31. 1. 2019 skladno z zavezo, dano konec
lanskega leta, ob sklenjenem dogovoru z občinami o višini povprečnine.
Delovna skupina za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije
Vlada je ustanovila Delovno skupino za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne
specializacije (S4). Vlada je S4 sprejela septembra 2015, novembra istega leta pa je bila
potrjena s strani Evropske komisije.
S4 zagotavlja strateško in operativno usklajenost ter vsebinsko osredotočanje na ključne
prioritete za vse sektorske strategije, povezane z inovacijami. Opredeljuje prilagojen
sveženj ukrepov in ambiciozen način razvojnega usklajevanja in globalnega povezovanja v
verigah in mrežah vrednosti preko Strateških razvojno-inovacijskih partnerstev (SRIP).
Danes ustanovljena Delovna skupina za podporo izvajanju Slovenske strategije pametne
specializacije je naslednica Delovne skupine državnih sekretarjev za izvajanje S4,
ustanovljene oktobra 2016. Novoustanovljena delovna skupina bo obravnavala strateška,
vsebinska in odprta medresorska vprašanja, povezana z izvajanjem S4. Usmerjala bo
oblikovanje in spremljala izvajanje ukrepov S4, aktivnosti SRIP-ov, prav tako pa bo
potrjevala tudi njihove akcijske načrte. Obravnavala bo predloge SRIP-ov za nadgradnjo
oziroma spremembe S4 in o svojem delu redno poročala vladi.
***
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