71. REDNA SEJA VLADE RS
Ljubljana, 21. 1. 2016 – Vlada RS je na svoji 71. redni seji med drugim sprejela »prvega v vrsti
pričakovanih ukrepov, katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka«, predlog novele Zakona o
sodnih taksah, novelo Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih ter Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za leti 2016 in 2017.
Aktivacija prve stopnje ukrepanja zajema restriktivno omejevanje vstopa migrantov in hkratno
poostreno mejno kontrolo na mejnih prehodih
Vlada je sprejela prvega v vrsti pričakovanih ukrepov, katerih cilj je obvladovanje migracijskega toka.
Gre za odziv Slovenije na omejevanje vstopa migrantov s strani Avstrije. Ukrep bo stopil v veljavo danes
ob 22. uri, ko je napovedan prihod novega vlaka z migranti s Hrvaške.
Ministrica Vesna Györkös Žnidar je izpostavila, da Slovenija migracijski tok ves čas obvladuje in da je
pripravljena na različne scenarije. Tako je vlada že pred časom potrdila načrt stopnjevalnih ukrepov, s
katerimi zagotavljajo, in to bodo počeli tudi v bodoče, da Slovenija ne postane žep za migrante.
Ministrica za notranje zadeve je predsednika vlade in ministre seznanila, da so nastopile okoliščine, ki
zahtevajo aktivacijo prve stopnje ukrepanja. Ta se nanaša na restriktivno omejevanje vstopa migrantov
in hkratno poostreno mejno kontrolo na mejnih prehodih. Konkretno to pomeni, da se zaradi restrikcij v
Avstriji in Nemčiji vstop dovoli samo tistim migrantom, ki izkažejo namero, da bodo zaprosili za
mednarodno zaščito v Avstriji ali Nemčiji. Ostalim se vstop zavrne. Ukrep vključuje tudi intenzivno
varovanje zunanje schengenske meje izven mejnih prehodov (zelena meja), saj lahko pričakujemo
prihod migrantov po drugih poteh. Ti ukrepi začnejo veljati ob prvem prihodu vlaka z migranti, ki je
predviden za danes ob 22. uri. O sprejetih ukrepih smo že obvestili Republiko Hrvaško in ostale države
na t. i. zahodno-balkanski poti.
V nadaljevanju je ministrica izpostavila tudi mednarodno dimenzijo reševanja tega vprašanja. Slovenija
aktivno daje predloge in podpira rešitve migracijske krize, saj se zavedamo, da so skupne rešitve na
ravni Evropske unije prepočasne in pogosto neučinkovite. V zvezi s pobudo predsednika vlade Mira
Cerarja, ki jo je naslovil na predsednika Evropske komisije in evropske voditelje, je ministrica poudarila,
da so se na pobudo pozitivno odzvali, zato se na pobudi dela naprej v smeri konkretizacije.
Ko bodo varnostne razmere in naloge zahtevale, bo ministrica za notranje zadeve Vladi RS dala
predlog, da Vlada predlaga Državnemu zboru, da v skladu s 37.a členom odloči o sodelovanju
Slovenske vojske s policijo pri varovanju državne meje.
Ministrica je zagotovila, da bomo razmere še naprej budno spremljali in da so že pripravljene druge
aktivnosti in ukrepi, če bo to potrebno. Državljankam in državljanom sporoča, da je kakršnakoli
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zaskrbljenost odveč, saj Vlada ukrepa v vseh smereh, da bi stopnjo varnosti v naši državi ohranila na
enaki ravni in preprečila možnost, da bi Slovenija postala žep za migrante.
Predlog novele Zakona o sodnih taksah
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se Zakon o sodnih taksah usklajuje z Ustavo Republike
Slovenije tako, da kot pogoj za celotno oprostitev plačila sodnih taks določa kriterij občutnega
zmanjšanja sredstev za preživljanje stranke ali njenih družinskih članov. Celotna taksna oprostitev ne bo
več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma izpolnjevanje pogojev za njeno
prejemanje, saj je Ustavno sodišče presodilo, da je takšno pogojevanje ustavno neskladno. Ne glede na
navedeni kriterij pa bo v vsakem primeru do celotne taksne oprostitve upravičena stranka, katere
mesečni dohodek oziroma mesečni povprečni dohodek na družinskega člana ne presega višine dveh
osnovnih zneskov minimalnega dohodka, določenega z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke,
kar predstavlja materialni pogoj za prejemanje redne brezplačne pravne pomoči.
Na področju taksnih oprostitev se poleg navedenega predlaga poenotenje načina ugotavljanja
materialnega položaja strank in njihovih družinskih članov z načinom ugotavljanja materialnega položaja
prosilcev za brezplačno pravno pomoč in za pravice iz javnih sredstev s področja socialnega varstva.
Vzpostavlja se pravna podlaga za elektronski dostop sodišč do zbirk podatkov, določenih v Zakonu o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na podlagi katerih bodo sodišča po uradni dolžnosti ugotavljala
materialni položaj strank in njihovih družinskih članov. V skladu s tem se določa strankam prijaznejši
način vlaganja predlogov za taksne ugodnosti.
Z namenom znižanja stroškov občin se med subjekte, ki so po Zakonu o sodnih taksah oproščeni
plačila sodnih taks, vključujejo tudi posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti občin.
Zaradi uskladitve Zakona o sodnih taksah z materialnimi predpisi in zaradi uskladitve višin sodnih taks s
stroški posameznih sodnih postopkov se predlaga določitev nekaterih sodnih taks na novo, črtanje
nekaterih, pri nekaterih taksah pa se predlaga sprememba njihove višine, nastanka taksne obveznosti
ali zavezancev za njihovo plačilo. Tovrstne spremembe in novosti se nanašajo predvsem na takse za
postopek o zahtevi za sodno varstvo v okviru postopka o prekrških, takse po Zakonu o vzpostavitvi
etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega
zemljišča k stavbi, takse za individualne delovne spore zaradi izplačila denarnih terjatev iz delovnega
razmerja pred sodiščem prve stopnje in takse za postopke v zvezi evropskim potrdilom o dedovanju.
Novela Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in v pravosodnih organih
V omenjeni Uredbi se med drugimi spremembami predlaga črtanje določila, ki pravi, da vlada pred
izdajo soglasja o sistemizaciji pridobi mnenje ministrstva, pristojnega za upravo. Predhodno
pregledovanje aktov o sistemizaciji in priprava strokovnega mnenja ni potrebna, saj Uredba že določa,
da za skladnost sistemizacije z zakonom, uredbo in drugimi predpisi, odgovarja predstojnik. Obenem pa
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je v Uredbi zapisano tudi, da lahko ob ugotovljenih nepravilnostih inšpektor za sistem javnih
uslužbencev predlaga predstojniku ustrezne spremembe oziroma se ob neupoštevanju o tem obvesti
ministra, pristojnega za upravo, ki predlaga vladi, da naloži predstojniku odpravo nepravilnosti.
Ministrstvo za infrastrukturo je Ministrstvu za javno upravo poslalo predlog za spremembo Uredbe o
notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih v
delu, ki ureja število in vrste direktoratov. V Ministrstvu za infrastrukturo bodo naslednji direktorati:
- Direktorat za kopenski promet,
- Direktorat za letalski in pomorski promet in
- Direktorat za energijo.
Sprememba Uredbe bo uveljavljena naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za infrastrukturo mora biti usklajen s
predlagano organizacijsko spremembo v dveh mesecih po uveljavitvi uredbe.
Za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v 2016 in 2017 več kot 182 milijonov evrov
Vlada RS je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2016 in 2017. Za
aktivno politiko zaposlovanja bo v letih 2016 in 2017 namenjenih 182.570.956,00 evrov (proračun RS in
sredstva ESS), v programe pa bo vključenih skupaj 48.905 oseb. V letu 2016 bo tako na voljo dobrih
100 milijonov evrov, kar je 35 odstotkov več kot v letu 2015. Bistveno povečanje sredstev za
zaposlovanje so ob obravnavi načrta na Ekonomsko socialnem svetu pozdravili tudi socialni partnerji.
Ukrepi APZ bodo v 2016 - 2017 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na trgu dela, torej
tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu na trg dela. Ključni cilj
je zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih, zvišati zaposlenost mladih, starejših ter nizko izobraženih.
Cilj je tudi okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja aktivnega prebivalstva ter jim zagotoviti
kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.
Z izvajanjem APZ programov in aktivnosti bomo v letih 2016 in 2017 dosegli naslednje učinke in
rezultate:
- 48.905 oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov APZ,
- 25.445 od teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev,
- 19.038 oseb, ki bodo vključene v ukrepe APZ bo šest mesecev po preteku vseh pogodbenih
obveznosti zaposlenih.
Ključni ukrepi APZ v letih 2016 - 2017
Ukrep 1: »Usposabljanje in izobraževanje«
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• Usposabljanje na delovnem mestu (za dolgotrajno brezposelne, starejše od 50 let in za tiste, ki imajo
nižjo izobrazbo). Posebna sredstva za ta program bodo namenjena tudi mladim brezposelnim;
• Izvajali se bodo programi Neformalnega izobraževanja in usposabljanja za poklice, po katerih
povprašujejo delodajalci in so oblikovani v skladu z njihovimi aktualnimi potrebami;
• Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O);
• Programi spodbujanja neaktivnih k zaposlovanju;
• Vključevanje brezposelnih oseb v podporne in razvojne programe;
• program Delovni preizkus za brezposelne osebe nad 30 let in
• Potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Ukrep 3: »Spodbude za zaposlovanje«
• Spodbujanje zaposlovanja (subvencionirane zaposlitve za dolgotrajno brezposelne, starejše in nizko
izobražene);
• Spodbude za trajno zaposlovanje mladih (subvencije za zaposlitev mladih za nedoločen čas);
• Spodbujanje pripravništev, katerega namen bo zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve za opravljanje
pripravništva na področju socialnega varstva;
• iz evropskih sredstev Pobude za zaposlovanje mladih se bo izvajal (povabilo je že objavljeno) program
Prvi izziv 2015 – za mlade do 29 let;
• spodbude za zaposlovanje v obliki povračila prispevkov delodajalcem, in sicer v območjih z visoko
brezposelnostjo (Pomurje, območje Pokolpja, Maribora s širšo okolico in območje Radeče, Trbovlje,
Hrastnik).
Ukrep 4: »Kreiranje delovnih mest«
• Osrednji program v tem ukrepu so Javna dela, financirana iz integralnega proračuna. V letu 2016 bodo
imeli prednost programi s področja socialnega varstva, predvsem zaradi ranljivih skupin uporabnikov
storitev programov javnih del s tega področja (starejši, invalidi) ter programi javnih del, v katere se bodo
vključevale dolgotrajno brezposelne osebe z nižjo ravnjo izobrazbe (od I. do IV.). V okviru sredstev,
namenjenih za javna dela se bo financiral tudi program »Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov«
(zaposlitev BO za pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov).
• Podprti bodo tudi Zaposlitveni projekti na lokalni ravni, Inovativni projekti za mlade in projekti Učnih
delavnic.
Ukrep 5: »Spodbujanje samozaposlovanja«
- Projekti Spodbujanja podjetništva med mladimi - namen projektov bo spodbujati podjetniško aktivnost
med mladimi brezposelnimi osebami, izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati inovativnost in
ustvarjalnost ter podpreti nove ideje;
- Z namenom omogočiti premagovanje začetnih finančnih ovir ter na ta način odpraviti eno izmed ovir za
udeležbo žensk v podjetniških sferah bo del sredstev namenjen tudi programu Spodbujanje ženskega
podjetništva.
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