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115. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 22. 12. 2016 - Vlada RS je na svoji 115. redni seji med sprejela Predlog zakona o 
športu, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, Uredbo o načinu priprave 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov ter novelo Uredbe o notranji organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. 
 
Predlog zakona o športu  
 
Za državljana zakon prinaša brezplačne športne programe. Za športnika prepoved zaračunavanja 
nadomestila za prestop, možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi, možnost opravljanja zasebnega dela 
ter uvaja varuha športnikovih pravic. Za športna društva pa zakon prinaša vključenost v pripravo letnega 
programa športa na lokalni ravni, hitrejše razdeljevanje javnih sredstev med prejemnike in posebne 
pravice za izvajalce letnega programa športa.  
 
Zakon prinaša prenovljen sistem strokovnega usposabljanja, omogoča prost prestop športnic in 
športnikov, uvaja podlago za dvojno kariero športnikov, ureja varovanje pravic športnikov, prinaša 
poenotenje nacionalnih barv za državne reprezentance ter poenotenje sistema razdeljevanja javnih 
sredstev za šport, daje pa tudi večja pooblastila inšpekciji v športu.  
 
Uvaja tudi varuha športnikovih pravic, ki bo obravnaval pritožbe, pripombe, predloge in pobude 
deležnikov v športu. Imenovala ga bo vlada, delo pa bo opravljal nepoklicno.  
 
Novela Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
Delovna mesta direktorjev v javnem sektorju se v plačne razrede uvrščajo v skladu z Uredbo o plačah 
direktorjev v javnem sektorju, in sicer neposredno v plačni razred oziroma znotraj razpona plačnih 
razredov.  
 
Na podlagi veljavne Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se na stanje 1. januarja 2017 
preverjajo podrobnejši kriteriji, skladno s katerimi se izvedejo nove uvrstitve delovnih mest direktorjev v 
plačne razrede, ki bi veljale od 1. februarja 2017. To pomeni, da bi se direktorjem v javnem sektorju 
plače spremenile (nekaterim zvišale, drugim znižale) 1. februarja 2017, torej že pred predvideno 
odpravo sistemskih pomanjkljivosti veljavne ureditve plač direktorjev in drugih anomalij glede 
vrednotenja delovnih mest in nazivov v javnem sektorju.  
 
V juniju leta 2015 je bila namreč narejena analiza sprememb uvrstitev delovnih mest direktorjev v 
plačne razrede skladno s trenutno veljavno uredbo. Več ministrstev je bilo pozvanih, da izvedejo 
simulacijo sprememb uvrstitev delovnih mest direktorjev na dan 1.6.2015, da bi lahko ocenili finančni 
učinek drugačnih uvrstitev delovnih mest direktorjev. Na podlagi podatkov, ki smo jih dobili s strani 
resorjev smo ugotovili, da bi se npr. na področju šolstva več ravnateljem plače znižale kot pa zvišale, 
kar bi prevedlo do novih anomalij. Ponekod so namreč kriteriji, na podlagi katerih se delovna mesta 
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direktorjev uvrščajo v plačne razrede, neustrezni in bi ponovno vrednotenje obstoječih kriterijev ter nove 
uvrstitve v plačne razrede privedle do novih anomalij.  
 
Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so dne 21.12.2016 podpisali Dogovor o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, v okviru katerega sta vladna in sindikalna 
stran soglašali, da se bosta najkasneje do 1.5.2017 dogovorili za odpravo anomalij oziroma ustrezne 
uvrstitve v plačne razrede glede vrednotenja delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju. 
 
Ministrstvo za javno upravo bo posledično v obravnavo vladi predložilo predlog nove Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju, s katero bodo odpravljene sistemske anomalije in anomalije glede 
vrednotenja delovnih mest v plačni skupini B, upoštevaje dinamiko odprave teh anomalij, kot je bila 
dogovorjena med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati z Dogovorom.   
 
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 
spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018 
 
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 
2018 (ZIPRS1718) za izvrševanje 63. člena. Navedena določba ZIPRS1718 ureja politiko zaposlovanja 
v javnem sektorju, in sicer tako, da med drugim nalaga vsem posrednim uporabnikom proračuna države 
in občine obvezno pripravo kadrovskih načrtov ter da se zaposlitve načrtujejo in izvajajo v okviru 
zagotovljenih sredstev za stroške dela.  
 
Omenjeni člen določa tudi način prikaza števila zaposlenih po različnih virih financiranja, s čimer se želi 
zagotoviti transparentnost podatkov. S predlogom Uredbe se podrobneje predpisujejo način za pripravo 
kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna, način prikaza števila zaposlenih po različnih virih 
financiranja, metodologija spremljanja njihovega izvajanja ter obveznost poročanja o stanju števila 
zaposlenih na 1. april, 1. julij, 1. oktober in 1. januar v Informacijski sistem za posredovanje in analizo 
podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP), ki je vzpostavljen 
pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  
 
Novela Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne 
uprave in v pravosodnih organih  
 
V Uredbi se spreminja besedilo 10. in 12. točke 13. člena, ki ureja število in vrste direktoratov v 
ministrstvih. Spreminja se besedilo šestega odstavka 52. člena, ki ureja funkcionalna znanja vodenja v 
javni upravi za položaj direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine. V celoti se črta Priloga V: 
Vodenje in upravljanje v upravi.  
 
Na Ministrstvu za pravosodje se oblikujejo Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice, 
Direktorat za civilno pravo (obligacijsko pravo, nepravdni postopki, insolvenčna zakonodaja ipd.) ter 
tretje vsebinsko področje nalog ministrstva, ki se navezuje na organizacijo in razvoj pravosodnih 
gradnikov, ki se bo osredotočilo v Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo 

http://pisrs.si/Pis.web/npb/2016-01-2480-2003-01-2931-npb40-p5.pdf
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(notarji, odvetniki, sodna, tožilska in pravobranilska organizacija, sodna statistika, letna poročila ipd.). 
Nova organizacijska shema bo omogočila nadaljnji razvoj in sistemsko nadgradnjo vseh treh jedrnih 
vsebinskih nalog ministrstva. 
 
Vlada RS je v letu 2016 v Nacionalni reformni program uvrstila tudi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi 
in osebni asistenci. V Resoluciji o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, »Skupaj za 
družbo zdravja«, sta tako vlada kot državni zbor potrdila strateške usmeritve v večjo integracijo 
zdravstvenih in socialnih storitev, preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in 
zagotovitev dodatnih novih virov za zdravstveno varstvo, vključno z dolgotrajno oskrbo. Predvideno je 
oblikovanje enovitega, integriranega sistema storitev in prejemkov, združevanje večine obstoječih 
finančnih virov, njihova učinkovitejša poraba ter zagotovitev novih, dodatnih virov, pri katerih bo 
vključena tudi neaktivna populacija. V procesu usklajevanja tako se je izoblikoval predlog o delnem 
prenosu področja dolgotrajne oskrbe iz Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
v Ministrstvo za zdravje. Vlada je sklep o delnem prenosu področja dolgotrajne oskrbe sprejela dne 
14.12.2016. 
  
Spreminja se besedilo šestega odstavka 52. člena, ki ureja funkcionalna znanja vodenja v javni upravi 
za položaj direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, v celoti pa se črta tudi Priloga V: Vodenje 
in upravljanje v upravi. Gre za uskladitev besedila uredbe z besedilom Zakona o javnih uslužbencih 
(ZJU). 
 
Dodan je nov dvanajsti odstavek 54. člena, ki ureja zahtevane delovne izkušnje za uradniška delovna 
mesta oziroma nazive. Ne glede na prilogo, ki ureja nazive v Slovenski vojski, se za nazive višjih 
vojaških uslužbencev 3. kariernega razreda, ki so zdravniki, določi 6 mesecev delovnih izkušenj. 
Drugačne delovne izkušnje se tako določijo za vojaške uslužbence, ki so zdravniki in sicer v nazivih 
»vojaški uslužbenec IX razreda«, »vojaški uslužbenec X razreda« in »vojaški uslužbenec XI razreda«. 
Sprememba se predlaga zaradi odprave sistemskega neskladja med predpisanimi pogoji za zasedbo 
dolžnosti zdravnikov vojaških uslužbencev v Slovenski vojski in predpisi, ki so veljavni za zdravnike v 
sistemu javnega zdravstva. 
 

*** 
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