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Ljubljana, 9.1.2014 

 

Ukinjanje okolju škodljivih subvencij                      
 

Spoštovani, 

 

v okviru sedanjih pogajanj o koalicijskem sporazumu bi vas želeli opozoriti na prizadevanja 

parlamenta za postopno ukinitev okolju škodljivih subvencij. Odločitev parlamenta v zvezi s tem se 

glasi: 

 

»Odbor za finance in monetarno politiko, odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje ter 

odbor za infrastrukturo in prostor predlagajo Vladi, da v okviru svojih pristojnosti preuči seznam 

okolju škodljivih subvencij ter do konca leta 2013 pripravi predlog postopnega zmanjševanja okolju 

škodljivih subvencij ob upoštevanju okoljskih ciljev države, makroekonomskih razmer ter 

kratkoročnega vpliva zmanjševanja teh subvencij na konkurenčnost. Seznam naj predvidi obseg 

letnega zmanjšanja okolju škodljivih subvencij v naslednjem 5-letnem obdobju.« 

(Dokument Državnega zbora RS št. 411-01/13-30/4 z dne 20. septembra 2013) 

 

Po naših informacijah je več ministrstev pripravilo kratka mnenja o okolju škodljivih subvencijah v 

okviru svojih pristojnosti. Te je zbralo Ministrstvo za finance. A to je le prvi korak pri opuščanju okolju 

škodljivih subvencij do leta 2020, kar je cilj »Časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri«. 

 

Postopna ukinitev okolju škodljivih subvencij ima pozitivne posledice na okolje, hkrati pa prispeva h 

konsolidaciji javnih financ. V nasprotju z višjimi davki in dajatvami na »blago«, kot je davek na delo, 

ima ukinitev subvencij veliko manjši vpliv na gospodarstvo. 

 

Zato vas pozivamo, da se v koalicijskem sporazumu, o katerem trenutno tečejo pogajanja, zavežete k 

ukinitvi okolju škodljivih subvencij. Pomembni sta predvsem dve stvari: 

 

1. Akter znotraj javnega sektorja, odgovoren za spremljanje okolju škodljivih subvencij in 

raziskovanje potenciala reforme 

Do leta 2012 je obstajala medresorska delovna skupina za zeleno davčno reformo, ki je 

obravnavala vprašanja, povezana z okolju škodljivimi subvencijami. Trenutno ta skupina ni 

aktivna in tako ni nikogar, ki bi bil za to temo odgovoren. Okolju škodljive subvencije so 

prisojnost MKO in MF, posegajo pa tudi v delo MZIP in MGRT. Bilo bi smiselno ponovno 

ustanoviti medresorsko delovno skupino.  



 

 

2. Pooblastila za medresorsko skupino, da pripravi program postopnega ukinjanja / reforme 

okolju škodljivih subvencij do 2020 

Zgoraj omenjeni sklep parlamenta daje mandat za obravnavo okolju škodljivih subvencij. 

Vendar pa ministrstvom ni dal dovolj časa za odziv. Poleg tega je realna možnost, da bo ostal 

brez učinka, če mu ne bodo sledile dodatne zahteve parlamenta ali civilne družbe. Zato so 

potrebni dodatni ukrepi za pripravo izvedljivega programa za ukinitev škodljivih subvencij. 

 

Za dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo. Veselimo se sodelovanja z vami s ciljem 

ukinitve okolju škodljivih subvencij in modernizacije slovenskega gospodarstva. 

 

 

 

Lep pozdrav, 

 

 

 

 

Jonas Sonnenschein 

vodja projekta  

 

e-pošta: jonas@umanotera.org 

tel.: 05 907 13 35  

 

 

 

 

 

V vednost:  
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 Jakob Presečnik, Predsednik, Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje  

 Samo Bevk, Predsednik, Odbor za infrastrukturo in prostor  

 Mediji 

 

 


