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67. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 16. 12. 2015 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode, novelo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, novelo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter mnenje k 
Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je Državnemu zboru RS 
predložil v obravnavo poslanec. Vlada se je tud opredelila do sklepov, sprejetih na seji Odbora 
za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za zdravstvo ob obravnavi 
"Problematike sistemske ureditve celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami". 
 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 
 
V uredbi se združujejo trije dosedanji predpisi, ki urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Uredba 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
Poglavitni cilj predlagane rešitve je poenostavitev zakonodaje ter odprava morebitnih podvojenih ali celo 
neusklajenih zahtev dosedanjih predpisov.  
 
Uredba enako kot navedene dosedanje uredbe ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih 
naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz 
stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Uredba ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in 
padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 
 
Z uredbo se glede na dosedanje predpise podaljšujejo roki za izvedbo predpisanih zahtev za 
aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijskih enot (PE), kjer se komunalna 
odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, ter roki za ureditev odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov (individualne ureditve) na območjih izven meja 
aglomeracij.  
 
Novela Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo 
 
Uredba se je uskladila z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Uskladi se 
izrazoslovje, hkrati se besedilo posameznih členov zaradi odprave morebitnih nejasnosti v praksi 
spremeni tako, da so določbe jasne in nedvoumne. S spremembami in dopolnitvami se nekatere 
veljavne zahteve iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih 
naprav in nekatere veljavne zahteve iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
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malih komunalnih čistilnih naprav vključijo v to uredbo. S tem se zagotavlja, da so zahteve predpisov 
urejene glede na področje urejanja posameznih podzakonskih predpisov, kot to predvideva zakon, ki 
ureja varstvo okolja. 
 
Novela Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 
 
Uredba se je uskladila z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, hkrati pa se je 
besedilo ponekod zapisalo bolj jasno in nedvoumno, kot na primer izraz »ustrezno čiščenje« se 
nadomesti z izrazom »primerno čiščenje«. 
 
Med izjeme, za katere se okoljska dajatev ne plačuje, se dodaja komunalna odpadna voda, ki nastaja v 
objektu na kmetijskem gospodarstvu in se zbira v nepretočni greznici, če se uporablja kot gnojilo v 
skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, in lastnik tega 
objekta plačniku okoljske dajatve predloži pisno izjavo v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in 
čiščenje komunalne odpadne vode.  
 
Jasneje se opredeli zahteve v zvezi z izračunom okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne 
vode v primerih, ko se pitna voda iz sistema za oskrbo s pitno vodo uporablja za različne namene, ter v 
primerih stavb za kratkotrajno namestitev, ki ne obratujejo celo leto. 
 
Uskladi se tudi navajanje finančne uprave, ki po združitvi carinske in davčne uprave opravlja naloge iz 
zadevne uredbe. Črta se priloge, v katerih so določenih obrazci za obračune okoljske dajatve, saj so ti 
obrazci zaradi prehajanja na elektronsko poslovanje objavljeni na spletni strani finančne uprave. Z 
uredbo se določi le njihove vsebine. 
 
Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
 
Osnovna plača za delo v tujini je opredeljena v 7. členu Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih 
uslužbencev za delo v tujini, in sicer je določena kot nominalna osnova za delo v tujini, ki je za 
posamezno delovno mesto oziroma naziv določena v prilogi 1 uredbe.   
 
Na podlagi Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela  in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 
2016 se vrednosti nominalnih osnov spremenijo 1. septembra 2016, torej obstoječe vrednosti veljajo za 
plače za mesec avgust 2016, ki bodo izplačane v septembru 2016.  
Da bi veljale predlagane nominalne osnove s 1. septembrom 2016, je potrebno zagotoviti veljavnost te 
uredbe s 1. januarjem 2016. 

 
Novela Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
Na podlagi trenutno veljavne Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se v letu 2016 na stanje 1. 
januarja 2016 preverjajo podrobnejši kriteriji, na podlagi katerih se izvedejo nove uvrstitve delovnih mest 
direktorjev v plačne razrede, ki bi veljale s 1. marcem 2016. To pomeni, da bi se direktorjem v javnem 
sektorju plače spremenile (enim zvišale, drugim znižale) 1. marca 2016, torej že pred predvideno 
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odpravo sistemskih pomanjkljivosti veljavne ureditve plač direktorjev. Vlada je namreč na seji dne 17. 
junija 2015 sprejela izhodišča za izboljšave plačnega sistema javnega sektorja, ki vključujejo odpravo 
sistemskih pomanjkljivosti tega sistema ter odpravo anomalij glede vrednotenja delovnih mest in 
nazivov, tudi za plačno skupino B, torej direktorje, ravnatelje in tajnike. 
 
Aktivnosti, vezane na uveljavitev nove uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, z namenom 
realizacije že sprejetih izhodišč, na medresorski ravni intenzivno potekajo od meseca septembra 2015. 
Nova uredba bi se pričela uporabljati s 1. marcem 2016 (nove uvrstitve direktorjev pa bi veljale s 1. 
aprilom 2016), kar je skladno s predvideno dinamiko odprave plačnih anomalij tudi v drugih plačnih 
skupinah glede na Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za 
leto 2016.  
 
Sprememba datuma preverjanja pogojev (kriterijev) uvrščanja delovnih mest direktorjev v plačne 
razrede je torej predlagana zato, da bi se poseglo v plače direktorjev v javnem sektorju že na podlagi 
nove uredbe, s katero naj bi bile, upoštevaje že sprejeta izhodišča vlade, odpravljene tako sistemske 
pomanjkljivosti glede urejanja plač direktorjev, pa tudi anomalije glede uvrščanja v plačne razrede.   

 
Mnenje o Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč  
 
Vlada meni, da predlagana ureditev ni primerna in je ne podpira. Svoje mnenje  bo posredovala 
Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlog Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč 
je Državnemu zboru RS predložil v obravnavo poslanec Jani Möderndorfer. 
 
Predlagani zakon bistveno spreminja sedanjo pravno ureditev tega področja, saj obstoječi zakon ne 
ločuje pogrebne in pokopališke dejavnosti, temveč ju ureja enovito. Hkrati predlog zakona loči med 
pogrebnimi storitvami, ki so predmet obvezne gospodarske javne službe v pristojnosti občin, ter 
pogrebnimi storitvami, ki se opravljajo na prostem trgu. Kot tržne pogrebne storitve se štejejo upepelitev 
umrlega, balzamiranje, prevoz umrlega, če ne gre za prvi prevoz in pogrebna slovesnost, ki presega 
minimalni obseg. Upravljanje s pokopališči ostaja obvezna gospodarska javna služba v pristojnosti 
občin. Predlog zakona nalaga občinam, da na svojem območju zagotovijo izvajanje gospodarske javne 
službe, ki obsega tako izvajanje določenih vrst pogrebnih storitev kot tudi upravljanje pokopališč. 
 
Opredelitev do sklepov, sprejetih na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter 
Odbora za zdravstvo ob obravnavi "Problematike sistemske ureditve celostne obravnave otrok s 
posebnimi potrebami" 
 
Otroci s posebnimi potrebami potrebujejo celostno obravnavo, ki je lahko organizirana le v sodelovanju 
več ministrstev, zlasti Ministrstva za zdravje, Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport in 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vladno gradivo je razdeljeno na tri 
tematske sklope: Poročilo o stanju, Seznam prioritet in predlog sklepa o imenovanju posebne 
medresorske delovne skupine. 
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Vlada Republike Slovenije potrjuje naslednje prednostne naloge na področju problematike oseb s 
posebnimi potrebami, in sicer bodo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti oblikovali skupno strategijo in 
standarde za celostno zgodnjo obravnavo. Kot ukrep bodo navedena ministrstva pripravila skupni 
predlog za pilotni projekt v okviru EU Operativnega programa 2014-2020, v katerem bodo vzpostavili 
skupne vstopne točke za celostno zgodnjo obravnavo na podlagi obstoječe mreže razvojnih ambulant. 
Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti bodo tudi okrepili mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s 
posebnimi potrebami in njihovim družinam. Kot ukrep bo medresorska delovna skupina na podlagi 
analize obstoječega stanja pripravila predlog strokovnih standardov in normativov za združitev oziroma 
usklajeno delovanje strokovnjakov s področja zdravstva, socialnega varstva in izobraževanja. 
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