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PRILOGA 1

Številka: 007-68/2018-3
Ljubljana, dne 13. 04. 2018
EVA 2018-1911-0009

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog Uredbe o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu 
Rdečega križa in Tednu solidarnosti – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in 
drugega odstavka 28. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 
79/10) je Vlada Republike Slovenije na seji ______ dne ______ pod točko______ sprejela 
naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o višini prispevka v korist Rdečega križa 
Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti ter jo objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

                                                   Mag. Lilijana Kozlovič,
                                                generalna sekretarka

Sklep prejmejo:
– ministrstva,
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo,
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v 
državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Darko But, generalni direktor URSZR.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

– Andreja Katič, ministrica za obrambo,
– mag. Miloš Bizjak, državni sekretar.

5. Kratek povzetek gradiva:
(Izpolnite samo, če ima gradivo več kakor pet strani.)
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6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 

in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega 
načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna

 razvojne  dokumente  Evropske  un i je  in  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
prihodkov občinskih 
proračunov 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov državnega 
proračuna 
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
odhodkov občinskih 
proračunov
Predvideno povečanje (+) 
ali zmanjšanje (–) 
obveznosti za druga 
javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime 
proračunskega 

uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče 
leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Predlog uredbe nima finančnih posledic za državni proračun.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:



4/8

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz 
Resolucije o normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                           Andreja Katič,
                                                ministrica

Poslano:
– naslovniku,
– URSZR,
– IRSVNDN,
– SGS/PS.
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PREDLOG
EVA 2018-1911-0009

Na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 
7/93 in 79/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO

o višini prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in Tednu 
solidarnosti

1. člen
       (vsebina)

Ta uredba določa višino prispevka, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in 
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter prispevka, ki se plačuje od 
vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in 
avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter v Tednu 
solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.

2. člen
       (višina prispevka)

(1) Višina prispevka iz prejšnjega člena znaša 0,17 eura. 

(2) Zbrana sredstva se namenijo za humanitarno in solidarnostno dejavnost Rdečega 
križa Slovenije ter plačilo stroškov organizacije Tedna Rdečega križa in Tedna solidarnosti.

(3) Rdeči križ Slovenije vsako leto določi kriterije za porabo sredstev, pridobljenih v 
Tednu rdečega križa in Tednu solidarnosti, ter o porabi sredstev poroča Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje najpozneje do konca marca za preteklo leto.

3. člen
       (način plačevanja)

Prispevek od vsake poštne pošiljke iz 1. člena te uredbe se plačuje v obliki doplačilne 
znamke, prispevek od vsake vozovnice iz 1. člena te uredbe pa v obliki doplačilne vozovnice.
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KONČNA DOLOČBA
4. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, ___ april 2018
EVA 2018-1911-0009

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Dr. Miroslav Cerar,
                                                                                                             predsednik
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo 
uredbe)

Pravno podlago za izdajo uredbe predstavlja drugi odstavek 28. člena Zakona o Rdečem 
križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), ki določa, da Vlada Republike Slovenije 
podrobneje predpiše višino prispevka v Tednu Rdečega križa in Tednu solidarnosti v korist 
Rdečega križa Slovenije, način plačevanja in obračunavanja ter morebitne oprostitve.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom
Rok za izdajo uredbe z zakonom ni določen.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

Zakon o Rdečem križu Slovenije v 28. členu določa, da mora v Tednu Rdečega križa in 
Tednu solidarnosti pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v 
medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu 
ali opravlja dejavnost PTT, obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njegove 
storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna od vsake 
prodane vozovnice oziroma vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, 
razen za knjige, časopise in revije. Višino prispevka, način plačevanja in obračunavanja ter 
morebitne oprostitve določi Vlada Republike Slovenije.

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije je Vlada Republike Slovenije na pobudo 
Rdečega križa Slovenije do zdaj vsako leto sprejela ustrezen sklep o višini prispevka v korist 
Rdečega križa Slovenije. Po mnenju Službe VRS za zakonodajo je višino prispevka treba 
določiti z uredbo. 

S predlogom uredbe se določa višina prispevka, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v 
notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter prispevka, ki se 
plačuje od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, 
ladijskem in avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter 
v Tednu solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu

Uredba določa višino prispevka, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in 
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter prispevka, ki se plačuje od 
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vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in 
avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa vsako leto med 8. in 15. majem ter v Tednu
solidarnosti vsako leto med 1. in 8. novembrom.

K 2. členu

Člen določa višino prispevka v korist Rdečega križa Slovenije v Tednu Rdečega križa in 
Tednu solidarnosti, ki znaša 0,17 evra od vsake poštne pošiljke v notranjem in 
mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, ter od vsake vozovnice v 
medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu. 
Višina zneska je določena, kot je bila za leto 2017. Tega leta je bilo v Tednu Rdečega križa 
zbranih sredstev 357.483,23 evra, v Tednu solidarnosti pa 230.267,03 evra.

Člen določa tudi, da se zbrana sredstva namenijo za humanitarno in solidarnostno dejavnost 
Rdečega križa Slovenija ter stroške, ki nastanejo z organizacijo obeh akcij.

Rdeči križ Slovenije mora vsako leto določiti merila za porabo zbranih sredstev v Tednu 
Rdečega križa in Tednu solidarnosti. Zaradi nadzora nad porabo tako zbranih sredstev je v 
tretjem odstavku določeno tudi, da Rdeči križ Slovenije najpozneje do konca marca poroča 
Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje o porabi zbranih sredstev v preteklem 
letu.

K 3. členu

Člen določa način plačevanja prispevka. Prispevek od vsake poštne pošiljke se plačuje v 
obliki doplačilne znamke, prispevek od vsake vozovnice pa v obliki doplačilne vozovnice.

K 4. členu

Določeno je, da uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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