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74. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 11. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 74. redni seji med drugim sprejela predlog novele 
Zakona o dedovanju in Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter se seznanila z informacijo o dodatkih v javnem 
sektorju. 
 
Predlog novele Zakona o dedovanju 
Glavni cilj novele je omogočiti učinkovito izvajanje Uredbe o dedovanju, poleg tega se s predlogom 
zakona odpravlja neskladje z Ustavo RS v zvezi z dedovanjem partnerjev v registrirani istospolni 
partnerski skupnosti in partnerjev v neregistrirani istospolnih partnerski skupnosti. S predlogom zakona 
se omogoča učinkovito izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012, predvsem s tem, da se določa pristojni 
organ in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju, pristojnost organov Republike Slovenije 
za odločanje o zadevah po Uredbi in postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice 
Evropske unije pravu Republike Slovenije. V predlog zakona so vključene tudi nekatere rešitve, ki niso 
povezane z ureditvijo iz Uredbe št. 650/2012/EU, izhajajo pa iz potreb, ki so se pokazale pri izvajanju 
veljavnega zakona v praksi, ali iz odločb Ustavnega sodišča RS. Tako se s predlogom zakona odpravlja 
neskladje z Ustavo, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče RS v zvezi z dedovanjem partnerjev v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti in v zvezi z dedovanjem partnerjev v neregistrirani istospolni partnerski 
skupnosti.  
 
Nadalje se v povezavi z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih dodatno ureja institut omejitve 
dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, v okviru 
instituta omejitve dedovanja se lahko uveljavlja po novem tudi plačilo zapustnikovega pogreba. Razširja 
se možnost sklepanja sporazuma o odpovedi neuvedenemu dedovanju na zakonce in zunajzakonske 
partnerje ter prenaša možnost zahtevati prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev 
in možnost vložiti predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev z Republike Slovenije na 
zapustnikove upnike. Z zakonskim predlogom se tudi dopolnjujejo določbe v zvezi z vsebino in 
izpolnjevanjem smrtovnice ter hrambo oporoke. Predlagano je tudi, da se v določbi veljavnega zakona, 
ki ureja izdajo oklica, s katerim sodišče v primerih, ko je za zapuščinsko obravnavo pristojen organ tuje 
države, povabi osebe v Republiki Sloveniji, ki imajo kakšne zahtevke do zapuščine kot dediči, 
volilojemniki ali upniki, vrednost zapuščine, izražena v tolarjih, pa se spremeni v vrednost, izraženo v 
evrih, v višini denarne terjatve iz 443. člena Zakona o pravdnem postopku, ki definira spore majhne 
vrednosti, to je 2.000 evrov. 
 
Informacija o dodatkih v javnem sektorju 
Dodatki so tako po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), kot po Zakonu o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS) sestavni del plače in se torej ne izplačujejo le v javnem sektorju, temveč tudi v 
zasebnem sektorju. Plača je namreč sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in 
dodatkov. Masa sredstev za vse dodatke skupaj v celotni masi plač v javnem sektorju znaša v 
povprečju 8 %. S prehodom v nov plačni sistem javnega sektorja v letu 2008 so se dodatki, ki so bili 
vezani na zahtevnost delovnega mesta in vsakodnevno opravljanje nalog, prevedli v osnovno plačo 
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(plačni razred), zaradi česar se je osnovna plača povišala. Zaradi prevedbe dodatkov v plačni razred se 
je tudi število dodatkov zmanjšalo iz preko 100 na 9 temeljnih dodatkov, če pa se dodatek za posebne 
obremenitve in nevarnosti ter za manj ugodne delovne pogoje razčleni na posamezne vrste izplačil teh 
dodatkov, potem je vseh dodatkov v javnem sektorju 55, ki se večinoma izplačujejo zaradi opravljanja 
nalog v posebnih oziroma manj ugodnih delovnih pogojih. 
 
Dodatki so del plače in jih lahko delimo na dodatke, ki so individualno pogojeni (npr. dodatek za delovno 
dobo, dodatek za specializacijo, magisterij in doktorat) ter na dodatke, ki so vezani na opravljanje nalog 
v posebnih oziroma manj ugodnih delovnih pogojih ter pod posebnimi obremenitvami in nevarnostmi. 
Slednji se izplačujejo zgolj za čas opravljanja nalog v takšnih delovnih pogojih (npr. dodatek za nočno, 
nedeljsko delo in za delo na dela prost dan, dodatek za delo v posebni policijski enoti, dodatek za delo z 
dementnimi, dodatek za delo v rizičnih razmerah, dodatek za delo s citostatiki, dodatek za pripravljenost 
ipd.). Masa zneska vseh dodatkov skupaj v celotni masi plač v javnem sektorju znaša 8 %, pri čemer je 
ta odstotek odvisen od posamezne poklicne skupine oziroma dejavnosti javnega sektorja (npr. v 
dejavnosti zdravstva je ta odstotek višji, v policiji prav tako, nižji pa je, ko gre za opravljanje običajnih 
npr. uradniških nalog na ministrstvu v običajnem delovnem času). Najvišji delež v masi dodatkov ima 
dodatek za delovno dobo, medtem ko dodatek npr. za pripravljenost v celotni masi plač znaša manj kot 
pol odstotka. V postopkih inšpekcijskega nadzora nad zakonitostjo izplačevanja plač v javnem sektorju 
inšpektorji za plače sicer občasno ugotavljajo posamezne kršitve tudi pri izplačevanju dodatkov (npr. 
dodatek za pripravljenost, dodatek za nadurno delo, dodatki v času dežurstva, dodatek za stalnost), 
vendar pa kršitve glede izplačevanja dodatkov v primerjavi z drugimi kršitvami glede izplačevanja plač, 
ne izstopajo. 
 
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri 
ljudeh  
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je 
pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje skupaj z Ministrstvom za zdravje. Načrt je narejen na 
podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakona o nalezljivih boleznih, Uredbe o 
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo 
preprečevanje in obvladovanje, Pravilnika o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov, 
temelji pa tudi na Državni oceni ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh in Oceni tveganja za 
nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora na zdravje ljudi ter je skladen s 
splošno zakonodajo.  
 
Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh je 
nov temeljni načrt zaščite in reševanja, ki ga za takšne nesreče v Republiki Sloveniji do zdaj nismo 
imeli. Načrt predvideva aktiviranje, ko je razglašena epidemija ali pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh 
na območju Republike Slovenije ali v delu Republike Slovenije ter je treba poleg služb v zdravstveni in 
drugih dejavnostih uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč. 
 
 


