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76. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 25. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 76. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt 
prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016, predlog novele Zakona o 
prekrških, predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine, mnenje glede predloga novele 
Zakona o prijavi prebivališča, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter izrazila 
podporo Akcijskemu načrtu EU za krožno gospodarstvo. 
 
Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016 
 
Vlada RS je potrdila Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016. Ključni 
cilji vlade so: 

 večja zaposlenost mladih; 

 povezovanje izobraževanja, znanosti in gospodarstva – podpora raziskavam, razvoju in 
inovacijam v okviru izvajanja Strategije pametne specializacije, kjer je v aktualnem 
programskem obdobju na razpolago 461 milijonov EUR evropskih sredstev; 

 še več vlaganj v turizem – namenjenih bo precej več proračunskih sredstev kot doslej: 11,2 
milijona EUR na letni ravni, za nadaljevanje trenda rasti števila domačih in tujih turistov; 

 krajše čakalne dobe v zdravstvu; 

 preglednejše podeljevanje koncesij – na osnovi javnega razpisa in za določen čas; 
zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem koncesijskih pogodb; 

 bolj dostopna pomoč za starejše – z dokončanjem sistema dolgotrajne oskrbe in osebne 
asistence bo nastal celovit sistem, v katerem bodo združene vse storitve in finančni viri ter 
njihova učinkovitejša poraba; 

 transparentna poraba javnega denarja – državljani lahko že zdaj na več spletnih mestih 
preverijo, kam gre denar, ki ga država dobi v obliki raznih dajatev in prispevkov; NOVO: 
informacijska rešitev STATIST, kjer so na enem mestu zbrane informacije o oddanih javnih 
naročilih od leta 2013 naprej; 

 izboljšanje poslovnega okolja – s stabilnim javnofinančnim okoljem bo vlada še naprej 
skrbela za stabilno poslovno okolje ter s tem trajno gospodarsko rast - v letu 2016 naj bi ta 
dosegla med 1,8 in 2,3 odstotka BDP; 

 pravične javne dajatve – pravičnejša porazdelitev davčnega bremena med delom, potrošnjo in 
kapitalom – prav je, da vsi vplačujemo v sistem, iz katerega se financirajo socialni prejemki; 

 skrb za varnost prebivalstva; 

 enostavni sodni in administrativni postopki – z reformo mreže sodišč, ki bo zagotovila 
enakomerno obremenitev sodnikov in s tem hitrejše reševanje sodnih spisov ter enotnejšo 
sodno prakso; enostavnejše predlaganje davčnih obrazcev, napovedi in obračunov; 

 hitrejša pridobitev okoljskih dovoljenj – nov koncept, ki bo omogočil pridobitev dovoljenja za 
poseg v prostor na podlagi bistveno manj obsežne dokumentacije; 

 prehod na zeleno gospodarstvo – bo priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, nova 
delovna mesta, za promocijo in razvoj slovenskega znanja; 
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 prenova in modernizacija cest in železnic – v proračunu za leto 2016 zagotovljenih 87 
milijonov EUR, za 2017 pa 108 milijonov EUR; 

 priprava izgradnje drugega tira – vložena je vloga za pridobitev enotnega gradbenega 
dovoljenja za 2. tir Divača-Koper, objavljen pa je tudi že mednarodni javni razpis za 
racionalizacijo in optimizacijo projekta; izvajale se bodo tudi aktivnosti za pridobivanje sredstev 
s strani zainteresiranih zalednih držav in zasebnih vlagateljev; 

 energetska obnova stavb – v letih 2014-2020 bo v okviru Operativnega programa evropske 
kohezijske politike namenjenih 115 milijonov EUR nepovratnih in 50 milijonov EUR povratnih 
sredstev; naložbe prinašajo pomembne prihranke in širše koristi. 

 
Predlog novele Zakona o prekrških 
 
Novela zakona (ZP-1J) prinaša nekaj pomembnih novosti, namenjenih pravičnejšemu obravnavanju 
prekrškov in kršiteljev. Vpeljuje rešitev, ki zagotavlja pogoje za izvršitev neplačanih glob od kršiteljev, ki 
so se do sedaj plačilu globe, kljub plačilni zmožnosti uspešno izogibali tako, da tudi prisilna izterjava ni 
bila uspešna, kršitelji pa pred tem niso izkoristili možnosti oziroma pravice plačila globe na obroke ali 
pravice do izvršitve globe z delom s splošno korist. Gre za skrajno sredstvo oziroma obliko izvršitve 
neplačane in neizterljive globe zoper večkratne kršitelje in kršitelje hujših prekrškov, o katerih odloča 
sodišče.   
 
S tem predlogom se veljavni Zakon o prekrških  usklajuje tudi z odločbama Ustavnega sodišča RS o 
odpravi instituta uklonilnega zapora ter o ugotovitvi delne neustavnosti zaradi kršitve pravice do 
povračila škode 
 
S predlogom ZP-1J se na novo urejajo ali pomembno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na 
sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem 
delu sistemsko naravo, so  predvsem naslednje: 

 določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na 
taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev, 

 določitev pravne podlage za določanje sistemskih odstopov v uredbah za izvrševanje uredb 
Evropske unije (v nadaljevanju: EU),  

 določitev (ozko zasnovanih) izjemnih primerov, ko se domet domače prekrškovne pristojnosti 
širi izven teritorija Republike Slovenije, 

 celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist, 

 obročno plačilo globe in stroškov postopka,   

 uskladitev določb ZP-1 z določbami Kazenskega zakonika v zvezi z nadzorstvom (mladoletniki), 

 sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek, 

 odprava diskriminatornosti v zvezi s postopkovnimi pravicami istospolno usmerjenih oseb, 

 uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper pisne odločbe prekrškovnih organov, 
izdane v hitrem postopku o prekršku,  
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 določitev izjeme za poseg v tajnost pisem in drugih občil v primeru določenih (hujših) prekrškov, 
ki pomenijo kršitve ustavne prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju ter nestrpnosti 
zoper ranljive skupine, 

 prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,  

 določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z 
evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.  

 
Predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine 
 
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD) velja v evropskem okolju za sodoben in napreden zakon, ki 
celovito ureja varovanje materialne in žive (nesnovne) kulturne dediščine na ozemlju Republike 
Slovenije, uveljavlja načelo sorazmernosti med javnim interesom in pravicami lastnikov ter prenaša 
določila ustreznih mednarodnih konvencij in evropskih direktiv v slovenski pravni red.  
 
Predlagana novela zakona ne spreminja načel temeljnega zakona o varstvu kulturne dediščine. 
Spreminja pa predvsem področje žive (nesnovne) dediščine in vključuje nekatere nujne spremembe, 
povezane z zamenjavo pojmov »živa dediščina« in »živa mojstrovina« s pojmoma »nesnovna 
dediščina« in »nesnovna dediščina posebnega pomena«, z možnostjo sofinanciranja ohranjanja 
spomenikov žive (nesnovne) dediščine iz javnih sredstev, spremembo načina določitve pristojne 
organizacije za varstvo žive (nesnovne) dediščine in razglašanjem žive (nesnovne) dediščine.  
 
Poleg celovitih sprememb na področju varstva žive (nesnovne) dediščine novela vsebuje še nekaj 
nujnih sprememb in dopolnitev, in sicer omejuje rok veljavnosti kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za 
posege v dediščino, ukinja volontersko pripravništvo na področju varstva kulturne dediščine in ureja 
strokovno delo na področju varstva. Poleg tega je podrobneje opredeljena tudi uporaba imena in 
podobe spomenika. 
 
Mnenje glede predloga novele Zakona o prijavi prebivališča 
 
Predlog Zakona o spremembah Zakona o prijavi prebivališča je Državnemu zboru predložila skupina 
poslank in poslancev.   
 
Vlada sicer ne nasprotuje predlogu za znižanje glob za prekrške, storjene z opustitvijo prijavno-odjavne 
obveznosti, saj tudi sama pripravlja spremembe zakonodaje na tem področju. V normativnem delovnem 
programu Vlade RS je namreč za leto 2016 uvrstila povsem nov Zakon o prijavi prebivališča, katerega 
osnutek predvideva za posamezne prekrške tudi za polovico nižje globe v primerjavi z globami, 
predpisanimi v veljavnem Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb). Predlog novega zakona določa globe 
za prekrške sorazmerno glede na težo prekrška, predlagane globe pa so tako nižje od veljavnih, saj so 
te za posamezne prekrške glede na njihove posledice, nesorazmerno visoke.  
 
Vlada meni, da tako občutno nižanje glob, kot jih predvideva Predlog zakona o spremembah zakona o 
prijavi prebivališča, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, ne bi dosegel 
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preventivnega učinka zagrožene sankcije. Na upravnih enotah je bilo namreč v zadnjih petih letih 
uvedenih v povprečju 13.190 postopkov ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča, ki so posledica 
opustitve obveznosti prijave oziroma spremembe ali odjave prebivališča s strani posameznikov. Na 
naslov prebivališča je namreč vezanih veliko pravic, zato se v praksi pogosto dogaja, da posamezniki 
zlorabljajo institut prijave prebivališča, tako da prijavljajo prebivališča na naslovih, kjer dejansko ne 
prebivajo, stanodajalci pa zlasti opuščajo prijavo gostov zaradi pridobitve finančnih koristi. Posledično 
so podatki v registru prebivalstva nepravilni, letno pa se povečuje tudi število postopkov ugotavljanja 
dejanskega stalnega prebivališča, ki jih vodijo upravne enote. Namen ZPPreb, ki je v zagotavljanju 
točne evidence stanja, gibanja in nastanitve posameznikov, kar terja javni interes, tako ni dosežen. 
 
V zvezi s predlogom, da je za točnost podatkov, ki se vpisujejo v evidenco gostov, odgovoren 
stanodajalec oziroma oseba, ki je pooblaščena za evidentiranje podatkov v evidenco gostov, kolikor 
stanodajalec dokaže, da je storil vse potrebno, da se v evidenco gostov vpisujejo podatki, kot izhajajo iz 
javne listine, Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da iz obrazložitve predlagane določbe ni razvidna 
opredelitev pojma "vse potrebno", da se v evidenco gostov vpisujejo podatki, kot izhajajo iz javne listine. 
Če je težava zgolj v zapisu šumnikov, kot je v navedenem primeru, ki ga predlagatelji izpostavljajo kot 
podlago za spremembo ZPPreb, Vlada Republike Slovenije pojasnjuje, da mora program, ki ga 
stanodajalec uporablja za prijavo gosta, na podlagi Pravilnika o izvrševanju zakona o prijavi prebivališča 
izpolnjevati Karakteristike prenosa podatkov o prijavah hotelskih gostov v elektronski obliki. Od 
pravilnosti vnosa podatkov o gostu v evidenco je odvisna pravilna uparitev podatkov z bazami iskanih 
oseb (vidik varnosti). 
 
Glede črtanja določbe o neobveznosti prijave začasnega prebivališča za posameznike, ki se kot 
državljani, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti, nastanijo v objektih organizacij, ki izvajajo 
nadomestno civilno službo ali usposabljanje, Vlada RS pojasnjuje, da je v letu 2003 sicer prišlo do 
opustitve izvajanja posameznih sestavin vojaške dolžnosti v miru, ki pa se lahko v primeru povečane 
nevarnosti napada na državo oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob razglasitvi vojnega ali 
izrednega stanja  ponovno uvedejo. Zato črtanje posameznih normativnih rešitev, ki so vezane na 
trenutno suspendirane inštitute vojaške dolžnosti, ni smiselno. 
 
Vlada meni, da Predlog zakona o spremembah Zakona o prijavi prebivališča, ki ga je Državnemu zboru 
predložila skupina poslank in poslancev, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.                
 
Novela Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju 
 
Na podlagi veljavne Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se v letu 2016 na stanje 1. marca 
2016 preverjajo podrobnejši kriteriji, na podlagi katerih se izvedejo nove uvrstitve delovnih mest 
direktorjev v plačne razrede, ki bi veljale s 1. aprilom 2016. To pomeni, da bi se direktorjem v javnem 
sektorju plače spremenile (enim zvišale, drugim znižale) 1. aprila 2016, torej že pred predvideno 
odpravo sistemskih pomanjkljivosti veljavne ureditve plač direktorjev.  
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Vlada je namreč na seji 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, 
poleg tega pa je bil med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenjen Dogovor o ukrepih 
na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovor v V. točki 
predvideva odpravo anomalij plačnega sistema javnega sektorja glede vrednotenja delovnih mest in 
nazivov na podlagi koncepta odprave teh anomalij, ki je bil sprejet na seji pogajalske skupine, dne 03. 
02. 2016 in določa, da se anomalije v vseh plačnih skupinah odpravijo hkrati. 
 
Glede na to, da se postopek odprave anomalij v drugih plačnih skupinah še ni izvedel in glede na 
koncept odprave anomalij, ki določa, da se le-te odpravijo hkrati v vseh plačnih skupinah (tako za 
direktorje kot druge javne uslužbence) je treba ponovno pripraviti spremembo veljavne Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju, s katero bi prestavili rok ponovnega preverjanja podrobnejših kriterijev in 
uvrstitve v plačne razrede po trenutno veljavni uredbi. 
 
Ponovna sprememba datuma preverjanja podrobnejših kriterijev (po novem s 1. januarjem 2017) ter 
uvrščanja delovnih mest direktorjev v plačne razrede (po novem s 1. februarjem 2017) je torej 
predlagana zato, da bi se v plače direktorjev v javnem sektorju poseglo že na podlagi nove uredbe, s 
katero naj bi bile, upoštevaje že sprejeta izhodišča vlade, dogovor in koncept odprave anomalij, 
odpravljene tako sistemske pomanjkljivosti glede urejanja plač direktorjev, pa tudi anomalije glede 
uvrščanja v plačne razrede. Ob tem pa je možno predvidevati, da se bodo v tem obdobju pričele 
odpravljati anomalije tudi v drugih plačnih skupinah. 
 
Podpora Akcijskemu načrtu EU za krožno gospodarstvo  
 
Vlada RS je sprejela predlog stališča RS k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za 
krožno gospodarstvo - 14972/15 ter ga posreduje v odločanje Državnemu zboru RS.  
 
Evropska komisija je 2. 12. 2015 sprejela ambiciozen nov sveženj ukrepov z namenom, da bi evropskim 
podjetjem in potrošnikom pomagala pri prehodu k krožnemu in s tem konkurenčnejšemu gospodarstvu, 
v katerem se viri uporabljajo bolj trajnostno. Ukrepi naj bi prispevali k „zaprtju zanke“ življenjskih krogov 
izdelkov in prinesli koristi hkrati za okolje in gospodarstvo.  Akcijski načrti in zakonodajni predlogi, ki jih 
obsega sveženj, naj bi omogočili, da bomo v Evropi kar najbolj izkoristili vse surovine, izdelke in 
odpadke ter ohranjali njihovo vrednost na visoki ravni čim dlje časa. Za ukrepe bodo zagotovljena 
finančna sredstva iz evropskih skladov, sredstva v višini 650 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 
(program EU za financiranje raziskav in inovacij) in 5,5 milijarde evrov iz strukturnih skladov za ravnanje 
z odpadki ter naložbe v krožno gospodarstvo na nacionalni ravni. S svežnjem želi Komisija zavezati 
sektorje v Komisiji kot tudi države članice spodbuditi k bolj usklajeni pripravi politik in ukrepov ter na ta 
način izboljšati konkurenčnost EU, ki je pri številnih surovinah v veliki meri ali celoti odvisna od uvoza. 
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Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije, saj naslavlja konkurenčnost, ki svoje prednosti gradi 
na modelu gospodarstva, ki razume, presoja, upošteva in zmanjšuje svoje vplive na okolje. Republika 
Slovenija meni, da je krožno gospodarstvo pravi razvojni model za prihodnji razvoj evropskega 
gospodarstva. Prav tako se strinja z opredeljenimi prioritetnimi sektorji (plastika, živilski odpadki, kritične 
surovine, gradbeništvo, biomasa in bio-izdelki). Za vzpostavitev krožnega gospodarstva bo potrebno 
izboljšati obstoječ zakonodajni okvir na ravni EU, na nekaterih področjih pa ga še ustrezno razviti, ter 
tako dati jasne in dolgoročne signale gospodarstvu in drugim deležnikom za njihovo ravnanje in bodoče 
investicije. Pri tem je potrebno upoštevati stroškovno učinkovitost ter nacionalne specifike za izvajanje 
posameznih ukrepov.  
 
Slovenija načeloma podpira širok seznam ukrepov iz akcijskega načrta, ki kaže na celovit pristop 
Komisije k spodbujanju krožnega gospodarstva, obenem pa poudarja, da mora vsak posamezen ukrep 
upoštevati vpliv na konkurenčnost, tudi z vidika dodatnih administrativnih zahtev, še posebej za mala in 
srednja podjetja. Prav tako načeloma podpira dolgoročne ambiciozne cilje recikliranja, predelave in 
zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališčih, vendar pa meni, da bo glede samega doseganja ciljev, 
potrebno bolje pojasniti in uskladiti nekatere predlagane spremembe opredelitve pojmov ter način 
izračunavanja ciljev. 
 
Zelena javna naročila lahko predstavljajo vzvod, preko katerega je mogoče zasledovati in dosegati cilje 
krožnega gospodarstva, zlasti na način, da se v postopke javnega naročanja vključuje tudi zahteve, ki 
upoštevajo vidike krožnega gospodarstva. 
 
Slovenija pozdravlja zadane ukrepe na področju gnojil in še posebej na področju zavržkov in odpadkov 
hrane, saj bo slednje prispevalo k uresničitvi ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030.  
Slovenija ocenjuje predlagan terminski načrt do ukrepov iz priloge kot zelo ambiciozen in meni, da je 
pomembneje, da so ukrepi in aktivnosti med seboj dobro usklajeni ter da imajo široko politično podporo. 
Slovenija pričakuje, da bo EK pravočasno podala ustrezna navodila glede obravnave v akcijskem načrtu 
predlaganih ukrepov z vidika pravil o državnih pomočeh. 
 
Koncept krožnega gospodarstva je kot eden najbolj razvitih modelov zelenega gospodarstva že vključen 
v Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, ki ga je Vlada RS sprejela oktobra 2015 in ki tudi 
predvideva aktivno vsebinsko sodelovanje različnih resorjev in deležnikov. Novi sveženj EK bo tako 
dodatna spodbuda za sistematične spremembe v delovanju slovenskega gospodarstva in tudi širše 
družbe.  

 
*** 


