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DOPISNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 23. 9. 2015 - Vlada RS je na dopisni seji med drugim sprejela Predlog zakona o 
interventnem ukrepu na področju trga dela, ukrepe za delna odpravo varčevalnih ukrepov pri 
socialnih transferjih s predlogi sprememb zadevnih zakonov, mnenje o predlogu novele Zakona 
o minimalni plači, novelo Uredbe o odpadkih, sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast 
presegla 2,5 odstotka BDP. Vlada je tudi imenovana Medresorsko delovno skupino za pripravo 
akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin 
turistom, ter se seznanila s stanjem davčnega dolga ob koncu leta 2014. 
 
Predlog zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela  
 
Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela uvaja začasne spodbude za zaposlovanje 
starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne 
zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. 
 
Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred 
zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve takšne brezposelne osebe v 
času veljavnosti zakona bo delodajalec ne glede na sistemske predpise, ki določajo obveznost plačila 
prispevkov za posamezna socialna zavarovanja, v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za 
socialno varnost (t.j. prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). Predlog tega 
zakona v primerjavi z že sprejetim ukrepom oprostitve plačila prispevkov delodajalca v primeru 
zaposlitve brezposelne osebe, mlajše od 30 let, ne zahteva zaposlitve za nedoločen čas, ampak bo 
lahko delodajalec omenjeno spodbudo uveljavil za vsakršno zaposlitev starejše brezposelne osebe, ne 
glede na čas njenega trajanja. Delodajalec bo lahko spodbudo v trajanju največ 24 mesecev uveljavljal 
tudi v primeru več zaporedoma in za določen čas sklenjenih pogodb o zaposlitvi, če bo oseba pri tem 
delodajalcu celoten čas zaposlena brez vmesnih prekinitev. Spodbudo bo mogoče izkoristiti za vse 
zaposlitve, sklenjene pod zakonsko določenimi pogoji v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017, in sicer 
največ za 24 mesecev.  
 
Spodbudo bo lahko uveljavljal delodajalec, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje: 

 da v zadnjih treh mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni 
odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov, 

 da je v zadnjih šestih mesecih pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno 
osebo redno izplačeval plače in plačeval obvezne prispevke za socialno varnost zaposlenim in 

 da pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi s starejšo brezposelno osebo ni imel blokiranega 
transakcijskega računa 30 ali več zaporednih dni. 

 
Zaradi predlagane spodbude bo priliv v socialne blagajne sicer nižji, vendar se bodo ob uvedbi 
spodbude na letni ravni prihodki proračuna povečali tako iz naslova dohodnine kot iz naslova vplačanih 
prispevkov za socialno varnost delavca, hkrati pa se bodo zmanjšali proračunski odhodki iz naslova 
izplačil denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ter denarnih socialnih pomoči. 
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Delna odprava varčevalnih ukrepov pri socialnih transferjih 
 
Vlada RS je določila besedila Predloga zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, Predloga zakona o spremembah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in 
Predlog zakona o spremembah Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Sprejem omenjenih zakonov je 
vezan na izvedbo državnega proračuna za leti 2016 in 2017. V predlaganih novelah gre za delno 
odpravo varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti z Zakonom o uravnoteženju javnih financ (ZUJF), v letu 
2012.   
 
Zneski otroškega dodatka v petem in šestem dohodkovnem razredu se s 1. januarjem 2016 povečajo za 
okoli 10 odstotkov oziroma na raven pred uveljavitvijo varčevalnih ukrepov. Za zagotovitev pravice do 
polnega otroškega dodatka za upravičence iz petega in šestega dohodkovnega razreda bo 
zagotovljenih dodatnih 4 milijone evrov v letih 2016 in 2017. 
 
S 1. januarjem bo do državne štipendije ponovno upravičen tudi del 5. dohodkovnega razreda, kar 
pomeni, da bodo do državne štipendije upravičeni tisti, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ne 
presega 56 % (v štiričlanski družini cenzus znaša 2.250 evrov). Državno štipendijo bo tako prejelo 
dodatnih 3218 upravičencev. V ta namen bodo zagotovljena dodatna sredstva v višini 3,68 milijona 
evrov v letu 2016 in 2017.    
 
S 1. januarjem 2016 se denarna socialna pomoč zviša na 288,81 evrov (trenutno 270,82 evrov). V letih 
2016 in 2017 bodo v ta namen zagotovljena dodatna sredstva v višini 13,8 milijona evrov na letni ravni. 
 
Zaradi javnofinančnega položaja države je potrebno veljavnost nekaterih ukrepov podaljšati. Sprostili se 
bodo, ko bo nastopilo leto, ki sledi letu v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega 
proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti preseže 1,3 %. Tako bo npr. pomoč ob rojstvu otroka 
še naprej vezana na premoženjski cenzus in bodo do njega upravičene tiste družine, katerih povprečni 
mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 64 % oz 643,46 evrov (2.573 evrov za štiri člansko 
družino). Prav tako ostaja na materialni položaj vezan dodatek za veliko družino. Do njega so 
upravičene družine, pri katerih mesečni znesek ne presega 3.217 evrov (za družino s tremi otroki) in 
3.860 evrov (za družino s štirimi otroki). Začasno se na enakem nivoju kot doslej ohranjajo tudi 
starševska nadomestila.   
 
Mnenje o predlogu novele Zakona o minimalni plači 

 
Vlada RS je sprejela mnenje o predlogu novela Zakona o minimalni plači – prva obravnava, ki ga je 
Državnemu zboru RS predložila skupina 5000 volivk in volivcev. 
 
Sedem zvez oziroma konfederacij sindikatov (Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, 
Slovenska zveza sindikatov Alternativa, KNSS Neodvisnost, Zveza delavskih sindikatov Slovenije – 
Solidarnost, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, Zveza 
svobodnih sindikatov Slovenije) je 10. septembra 2015 Državnemu zboru predložilo 11.206 overjenih 
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podpisov volivk in volivcev za obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
minimalni plači.  
 
Vlada se je s formalnim predlogom zakona in njegovo vsebino seznanila šele, ko je bil predlog 
posredovan v Državni zbor, in sicer ob njegovi objavi na uradnih spletnih straneh Državnega zbora. Po 
seznanitvi s predlogom zakona in njegovo vsebino, je vlada želela izvesti posvetovanje z vsemi 
socialnimi partnerji, zato je nemudoma poslala predlog za sklic izredne seje Ekonomsko socialnega 
sveta, kjer bi obravnavali predlog spremembe zakona. 18. 9. 2015 je bila vlada s strani vseh petih 
delodajalskih organizacij in zbornic obveščena, da se izredne seje Ekonomsko socialnega sveta, 
sklicane za 21. september 2015, ne bodo udeležili, zaradi česar seja žal ni bila izvedena. 
 
Na podlagi navedenega vlada podaja svoje stališče. Vlada ugotavlja, da področje minimalne plače ureja 
Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače, njeno višino ter način njenega določanja 
in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri 
delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega 
pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.  
 
Iz navedene zakonske ureditve izhaja, da v minimalno plačo sodijo vsi elementi plače, kot jih navaja 
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), in sicer osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za 
delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo in se nanašajo na delo delavca v okviru polnega 
delovnega časa. Upoštevaje navedeno se dodatka za delo preko polnega delovnega časa, ki ga 
opredeljuje ZDR-1, ne more vštevati v minimalno plačo. Poleg tega pa v minimalno plačo tudi ni možno 
vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (npr. povračilo stroškov za 
prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja (npr. regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).  
 
Navedeno dejansko pomeni, da so dodatki, ki pripadajo delavcu in se nanašajo na delo delavca v okviru 
polnega delovnega časa, vključeni v minimalno plačo. To seveda le v primeru, da je osnovna plača 
delavca v pogodbi o zaposlitvi v skladu s kolektivno pogodbo določena pod zneskom zakonsko 
določene minimalne plače. Znesek minimalne plače, ki je določen skladno z zakonom in se vsako leto 
usklajuje najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin, predstavlja najnižjo možno mesečno plačo, ki 
pripada zaposlenemu za polni delovni čas, tudi v primeru, če bi bila njegova plača po pogodbi o 
zaposlitvi upoštevaje kolektivno pogodbo sicer nižja. Ravno praksa določanja izhodiščnih oz. »najnižjih 
plač« ali »najnižjih osnovnih plač« pod nivojem zakonsko določene minimalne plače v kolektivnih 
pogodbah je razlog za izpostavljeno dejansko stanje, ki v določenih primerih omogoča enako plači lo za 
delo delavcev, ki delo opravljajo v različnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa. 
 
V povezavi s sistemsko ureditvijo minimalne plače so tudi v zadnjih dveh letih med socialnimi partnerji 
potekale razprave o morebitni spremembi zakonske ureditve minimalne plače, vendar soglasje o 
konkretni rešitvi ni bilo doseženo, pri čemer je vlada zagovarjala pravičnejšo in hkrati vzdržno rešitev 
izpostavljene problematike, tudi upoštevaje primerjalno ureditev minimalne plače po državah Evropske 
unije, iz katere izhaja, da so dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve 
delovnega časa v vseh državah članicah EU, z izjemo Hrvaške, izključeni iz definicije minimalne plače. 
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Minimalna plača je torej primerjalnopravno praviloma izenačena z najnižjo dopuščeno osnovno plačo 
delavca ne glede na to, ali je ta zakonsko urejena na nacionalni ravni, ali pa sta njena definicija in višina 
predmet kolektivnega dogovarjanja socialnih partnerjev. 
 
Glede na navedeno, vlada predlagane spremembe in dopolnitve ureditve minimalne plače 
podpira. Ob tem pa je treba poudariti, da si je pri vprašanju definicije in višine minimalne plače 
potrebno prizadevati za konstruktiven socialni dialog in doseganje najširšega možnega soglasja 
socialnih partnerjev. Na ta način je potrebno v prihodnosti pristopiti k celostni in sistemski ureditvi 
navedenega področja, ob hkratni smiselni ureditvi vprašanja stroškov dela in ukrepov na področju 
davkov in prispevkov za socialna zavarovanja. Pri sistemskem ukrepanju je pomembna povezava 
politike plač s prestrukturiranjem bremen javnih dajatev, katerega cilj je med drugim tudi smiselno 
znižanje obremenitve dohodkov iz dela. Ob spoštovanju socialnega dialoga si bo tako ob sprejemu 
predlaganih rešitev potrebno tudi v prihodnje prizadevati za definicijo in višino minimalne plače, kot jo 
poznajo ostale primerljive države, ob hkratnem upoštevanju učinkov takšnih sprememb na družbeno 
blaginjo in gospodarski razvoj.  
 
Seznanitev z davčnim dolgom ob koncu leta 2014 
 
Vlada RS se je seznanila s stanjem in gibanjem davčnega dolga po stanju na dan 31. decembra 2014. 
Davčni dolg znaša 1.421.326.160 EUR in je sestavljen iz aktivnega dolga v višini 797.241.221 EUR 
(56,1 odstotka) in pogojno izterljivega dolga v višini 624.084.939 EUR (43,9 odstotka).  
 
Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) pripravlja podatke o stanju in gibanju davčnega dolga na 
presečna datuma 30. 6. in 31. 12. Tokratno poročilo o stanju in gibanju davčnega dolga je pripravljeno 
po stanju na dan 31. 12. 2014. 
 
Davčni dolg znaša 1.421.326.160 EUR in je sestavljen iz aktivnega dolga v višini 797.241.221 EUR 
(56,1 odstotka) in pogojno izterljivega dolga v višini 624.084.939 EUR (43,9 odstotka).  
 
Za aktivni dolg je značilno, da FURS zoper dolžnike izvaja vse postopke, ki jih predvideva davčna 
zakonodaja, s ciljem poplačila dolga. Pri pogojno izterljivem dolgu je poplačilo dolga v največji meri 
odvisno od zaključka sodnih postopkov (prisilne poravnave, stečajnega postopka, stečaja zapuščine, 
izvršbe iz nepremičnega premoženja).  
 
FURS je zadolžena za pobiranje davkov, ki so prihodek štirih blagajn javnega financiranja, in sicer: 
proračuna države, proračunov občin, blagajne Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
blagajne Zavoda za zdravstveno zavarovanje. V letu 2014 je FURS pobrala neto 13.595.853.057 EUR 
prihodkov za vse štiri blagajne javnega financiranja, kar je za 4,1 odstotka več kot v predhodnem letu. 
 
Največji delež davčnega dolga pripada proračunu države, in sicer 66,2 odstotka. Sledi blagajna Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z 20,7-odstotnim deležem, blagajna Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje z 10,0-odstotnim deležem ter proračuni občin z 3,1-odstotnim deležem dolga. 
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V primerjavi s stanjem na 31. 12. 2013 se je davčni dolg v letu 2014 znižal za 76.499.213 EUR (5,1 
odstotka). Pri aktivnem dolgu je zaznati znižanje dolga za 119.213.712 EUR (13,0 odstotka), pri pogojno 
izterljivem dolgu pa povečanje le-tega za 42.714.499 EUR (7,3 odstotka). 
 
S ciljem zmanjševanja oziroma obvladovanja davčnega dolga je FURS v skladu z veljavno zakonodajo 
izvajala zoper davčne dolžnike vse ukrepe in aktivnosti davčne izvršbe.  
 
V letu 2014 je FURS za davčne in nedavčne obveznosti poslala dolžnikom 612.598 pisnih opominov in 
440.511 sklepov o davčni izvršbi ter opravila 30.346 telefonskih opominjanj, za dolg v znesku 
1.348.518.072 EUR. Z izvedenimi aktivnostmi in ukrepi je bilo izterjano za 537.154.544 EUR dolga.  
 
Novela Uredbe o odpadkih 
 
Bistveni razlog za spremembo Uredbe o odpadkih je prenos Direktive o odpadkih, s katero se 
dopolnjuje postopek izračunavanja energetske učinkovitosti za sežigalnice trdnih komunalnih odpadkov 
z uporabo podnebnega korekcijskega faktorja. Lokalne podnebne razmere vplivajo na količino energije, 
ki jo sežigalnica za predelavo trdnih komunalnih odpadkov lahko tehnično uporabi ali pridobi kot 
elektriko, ogrevanje, hlajenje ali procesno paro. Uporaba tega faktorja je pomembna tudi za doseganje 
enakih konkurenčnih pogojev med sežigalnicami, na katere vplivajo lokalne podnebne razmere. Po 
podatkih Agencije RS za okolje takšnih naprav v Sloveniji ni. Energetika Celje obdeluje odpadke po 
postopku D10 (odstranjevanje odpadkov s sežiganjem). 
 
Z ostalimi spremembami in dopolnitvami se popravljajo napačno navedeni sklici v posameznih členih 
Uredbe o odpadkih ter odpravlja napaka v 30. členu te uredbe (manjkala je zahteva, da mora vlagatelj, 
ki želi zbirati odpadke, razpolagati s sredstvi in opremo za njihov prevzem in prevoz), zaradi katere ni 
več mogoče odločati v upravnih postopkih izdaje potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev in izdaje 
okoljevarstvenih dovoljenj za predelavo ali odstranjevanje odpadkov za tiste izvajalce obdelave, ki želijo 
odpadke, ki jih bodo obdelovali, sami prevzemati pri njihovih imetnikih. Zato je treba spremeniti tudi 
določbe 31., 32., 39. in 40. člena te uredbe. 
 
Sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda 
 
Gospodarska rast v letu 2014 je presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Zakon za 
uravnoteženje javnih financ v 250. členu določa, da gospodarsko rast v skladu s šestim odstavkom 143. 
člena, 151. členom in 182. členom tega zakona ugotovi Statistični urad Republike Slovenije in tudi, da 
sklep o ugotovitvi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda, vlada 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. septembra leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska 
rast preseže 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. 
 
Glede na to, da je Statistični urad Republike Slovenije dne 31. 8. 2015 v skladu z Zakonom o državni 
statistiki in Letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2015 (velja od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) 
objavil podatek, da se je bruto domači proizvod v letu 2014 realno povečal za 3 odstotke, je treba iz 
razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, v Uradnem listu objaviti tudi podatek, da je v letu 2014 
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gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. S predlaganim sklepom se 
izpolnjuje obveznost, ki jo ZUJF v 250. členu nalaga vladi. 
 
Imenovana Medresorsko delovno skupino za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov, 
ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom 
 
Področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom ureja več zakonov in njihovi osnovi sprejeti 
podzakonski akti. Vsak izmed področnih predpisov ureja navedeno problematiko iz svojega vidika, kar 
omogoča določene zlorabe (izogibanje plačevanju turistične takse, davkov in dajatev, izogibanje prijave 
bivanja itd). Problematika kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom postaja še posebej aktualna z 
razvojem spletnih portalov (npr. AirB&B), namenjenih enostavnemu oddajanju nepremičnin prek spleta. 
To sicer omogoča širitev potencialnih ponudnikov nepremičnin na trgu turističnih kapacitet, vendar pa 
zaradi zlorab zakonodaje ti ponudniki pogosto predstavljajo nelojalno konkurenco sobodajalcem in 
drugim ponudnikom nastanitev, ki opravljajo dejavnost v skladu s predpisi. V zvezi z navedeno 
problematiko je bila na vlado naslovljena pobuda za posodobitev predpisov, ki urejajo kratkoročno 
oddajanje nepremičnin turistom. 
 
Odbor Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne zadeve (odbor) je na 27. seji, dne 7. 4. 
2015, obravnaval Predlog sklepa o obravnavi predlogov s spletnega orodja predlagam.vladi.si, ki ga je 
predložil Urad vlade za komuniciranje, in v zvezi s predlogom »6290: Posodobitev predpisov za 
kratkoročne oddaje nepremičnin turistom« sprejel sklep, s katerim je Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo (MGRT) naložil pripravo vladnega gradiva za ustanovitev medresorske delovne skupine, 
ki bo pripravila akcijski načrt posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin 
turistom.  
 
MGRT je na osnovi zadevnega sklepa odbora pozval resorna ministrstva, katerih predpisi posegajo na 
področje  kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom, k imenovanju svojih predstavnikov v 
medresorsko delovno skupino. V medresorsko delovno skupino so imenovala svoje predstavnike 
naslednja ministrstva: 

o Ministrstva za finance, 
o Ministrstva za javno upravo, 
o Ministrstva za okolje in prostor, 
o Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
o Ministrstva za notranje zadeve, 
o Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 
Poleg predstavnikov ministrstev sta v medresorsko skupino imenovani tudi predstavnica Tržnega 
inšpektorata Republike Slovenije in predstavnica Skupnosti občin Slovenije, saj se problematika 
kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom neposredno nanaša tudi na obe zadevni instituciji. 

 
*** 


