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SEJA VLADE RS 29. 9. 2016  
 
Vlada RS je na svoji 103. redni seji med drugim sprejela Strategijo razvoja lokalne samouprave v 
RS do leta 2020, Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v RS, novelo Uredbe o 
plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini ter se seznanila z Analizo plač v 
javnem sektorju za leto 2015. 
 
Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 
 
Strategija razvoja lokalne samouprave v RS do leta 2020 je prvi dolgoročni pogled na razvoj lokalne 
samouprave v Sloveniji. Temeljni cilj strategije je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti 
življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov v svojem okolju in njihovo sodelovanje 
pri sprejemanju odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev učinkovite rabe virov in 
zagotavljanje kakovostnih in učinkovitih storitev na lokalni ravni.  
 
Strategija poudarja učinkovitost izvajanja javnih služb za prebivalce in demokratičnost sprejemanja 
odločitev s posebnim poudarkom na sodelovanju prebivalcev. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo 
obstoječega sistema lokalne samouprave na način, da bo zagotavljal optimalno razmerje med 
funkcionalnim in institucionalnim delovanjem slovenskih občin. 
 
Besedilo je nastajalo skoraj dve leti, k javni razpravi so bile povabljene občine, njihova združenja, 
ministrstva, politične stranke, zbornice, nevladne organizacije, poslanci državnega zbora, državni 
svetniki, pa tudi fakultete in inštituti ter preko državnega portala e-demokracija druga zainteresirana 
javnost. Strategija je po letu 2001 ponovni vladni srednjeročni pogled na razvoj lokalne samouprave v 
Sloveniji. Strategija daje usmeritev za nadgradnjo obstoječega sistema lokalne samouprave na način, 
da bo zagotavljal optimalno razmerje med demokratičnostjo in učinkovitostjo delovanja slovenskih 
občin. 
 
Strategija temelji na domačih in tujih analizah in študijah, mednarodnih primerjavah in dokumentih 
ključnih mednarodnih organizacij, iz katerih izhaja, da je slovenski sistem lokalne samouprave skladen z 
Evropsko listino lokalne samouprave in je v celoti primerljiv z razvitimi sistemi lokalne samouprave v 
številnih drugih državah članicah Sveta Evrope in Evropske unije, pri strateških usmeritvah pa sledimo 
smernicam in svetovanju Sveta Evrope in priporočilom OECD.    
 
Strategija opozarja na medsebojno povezanost med pristojnostmi in velikostjo občin, med pristojnostmi 
in viri financiranja, na povezovanje nalog na regionalnem nivoju ter na vlogo mestnih občin. Strategija 
temelji na izhodišču, da so organi občine in njihova medsebojna razmerja ustrezno postavljena in da 
sistem ne potrebuje sprememb, možne pa so izboljšave pri delovanju organov z vidika transparentnosti, 
priprave boljših predpisov in sodelovanja prebivalcev ter načina oblikovanja organov ožjih delov občin. 
Strategija lokalne samouprave tako kot tudi že sprejeta Strategija razvoja javne uprave (SJU 2020) 
temelji na jasni razmejitvi med državno upravo in lokalno samoupravo. Dokumenta ne vključujeta 
nobenih sprememb glede nosilcev pristojnosti, pač pa težita k optimizaciji delovanja države uprave in 
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občin. Strategija je časovno opredeljena, določa splošne in specifične cilje, roke ter nosilce za izvedbo 
posameznih aktivnosti.   
 
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS 
 
Vlada je v juliju 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v RS (v nadaljevanju Strategija), ki je prvič 
celovito obravnavala prometni sistem. Glede na to, da je bila Strategija pripravljena na splošni ravni, ker 
je bil to pogoj za zagotovitev predhodnih pogojenosti za črpanje EU sredstev s področja prometa, je ob 
njenem sprejemu vlada naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da v roku enega leta pripravi operativni 
načrt za njeno izvajanje. Glede na zahteve iz področnih prometnih zakonodaj, pa tudi zahtev 
računskega sodišča je bilo odločeno, da za ta namen predlagamo najprej sprejetje Resolucije o 
nacionalnem programu razvoja prometa (v nadaljevanju Nacionalni program), s katerim bodo deloma ali 
v celoti nadomeščeni sedaj veljavni posamezni nacionalni programi in ki naj bi jo potrdil tudi Državni 
zbor.  
 
Nacionalni program je dokument, ki pokriva področje cest, železnic, letalstva, pomorstva in javnega 
potniškega prometa in predstavlja prehod med splošnimi ukrepi iz Strategije na konkretne aktivnosti. V 
njem so določeni roki in nosilci posameznih aktivnosti, katerim so bili dodeljeni tudi okvirni stroški. 
Izdelan je za obdobje 2016–2022 in 2022–2030. 
 
Za namen podrobnejšega načrtovanja izvajanja aktivnosti bo vlada vsako leto sprejela 6-letni operativni 
načrt vlaganj v promet oz. prometno infrastrukturo (t.i. drsni plan), ki bo določal konkretne projekte na 
podlagi strokovnih prioritet, stroške za njihovo realizacijo in natančne roke izvedbe. 
 
Infrastruktura ima pomembno vlogo pri razvoju družbe. Služi tako posameznikom kot tudi gospodarskim 
subjektom. Ustrezna infrastruktura, skupaj s funkcijami celotnega prometnega sistema, omogoča ljudem 
zadovoljevanje mobilnostnih potreb. Po izkušnjah iz finančne perspektive 2007–2013 so relativno visoka 
vlaganja v infrastrukturo doprinesla k povišanju BDP-ja. Enako v letih 2013–2015, ko so k dvigu BDP-ja 
zagotovo bistveno prispevala tudi vlaganja v prometno, predvsem železniško infrastrukturo. Zato je 
potrebno kontinuiteto zadržati, če želimo ohraniti gospodarsko rast. K temu bo zagotovo prispeval 
sprejem Nacionalnega programa z jasnim sporočilom o kontinuiteti in enakomernosti potrebnih virov 
sredstev za vlaganja v prometni sektor. 
 
Sredstva potrebna za realizacijo aktivnosti so že zagotovljena v okviru sprejetih proračunov oz. na 
podlagi njih ocenjene višine prihodnjih proračunov za področje prometa. Za realizacijo vseh aktivnosti iz 
Nacionalnega programa je tako potrebno do leta 2030 zagotoviti približno 16 milijard evrov, od tega iz 
proračuna približno 10 milijard evrov. Ostalo so vlaganja občin, Dars-a …  
 
Ključne usmeritve za pripravo Nacionalnega programa so rezultati strokovnih analiz (prometnih, 
funkcionalnih, okoljskih in socialnih ter ostalih), ki so bile izdelane v okviru procesa priprave Strategije, 
saj je Nacionalni program predvsem orodje za implementacijo Strategije. 
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Ministrstvo za infrastrukturo bo vsako leto pripravilo poročilo in o rezultatih izvajanja Nacionalnega 
programa in doseženih ciljih poročalo Vladi RS in Državnemu zboru RS. 
 
Analiza plač v javnem sektorju za leto 2015  
 
Analiza se nanaša na maso bruto plač, ki so bile obračunane za leto 2015 v celotnem javnem sektorju 
in temelji na podatkih iz baze ISPAP, kamor uporabniki proračunov Republike Slovenije posredujejo 
podatke v skladu s predpisano metodologijo.  
 
V analizi so zajeti podatki o bruto plačah vseh proračunskih uporabnikov v celotnem javnem sektorju. 
Posebej so predstavljene in analizirane štiri vrste izplačil, ki so po Uredbi o enotni metodologiji in 
obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju opredeljene kot delovna uspešnost, dodatki, 
dežurno delo in delo preko polnega delovnega časa.  
 
Analiza ugotavlja, da so se sredstva za bruto plače v letu 2015 glede na leto 2014 povečala za 2 
odstotka (upoštevaje bruto plače zaposlenih, ki so zasedali delovna mesta, namenjena javnemu delu), 
število zaposlenih na podlagi opravljenih ur pa se je povečalo za 1,3 odstotka.  
 
Med neposrednimi uporabniki proračunov so se sredstva za bruto plače v letu 2015 glede na leto 
2014 najbolj povečala na občinah (za 4,6 odstotka) in pri nevladnih proračunskih uporabnikih (za 
1,26 odstotka). Večina posrednih uporabnikov proračunov je sredstva za bruto plače v obravnavanem 
obdobju povečalo, največ  na področju socialnega varstva (za 5,2 odstotka) in zdravstva (za 4,5 
odstotka), kjer se je tudi število zaposlenih v obravnavanem obdobju najbolj povečalo. 
 
V letu 2015 so se sredstva za delovno uspešnost v celotnem javnem sektorju glede na leto 2014 
povečala za 5,7 mio evrov (za 7,9 odstotka) in predstavljajo 2,3 odstotka sredstev za bruto plače. 
Sredstva za delovno uspešnost so se v letu 2015 glede na leto 2014 pri neposrednih uporabnikih 
proračunov povečala za 26,6 odstotka, pri posrednih uporabnikih proračuna pa za 5 odstotkov. 
 
V letu 2015 so sredstva za dodatke znašala 279,1 mio. evrov, kar je za 3,2 odstotka (za 8,6 mio evrov) 
več kot v letu 2014. 
 
Analiza ugotavlja, da so se sredstva za dežurno delo v letu 2015 glede na leto 2014 zmanjšala za 1,6 
odstotka, sredstva za nadurno delo pa so se povečala za 13,5 odstotka (za 69,4 mio evrov). 
 
Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini  
 
Novela Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini je posledica sprememb 
indeksov življenjskih stroškov. Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini v 
7. členu določa, da spremembo preglednice indeksov sprejme vlada na predlog ministra za zunanje 
zadeve, in sicer 1. februarja, 1. junija in 1. oktobra. 
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Dopolnitev 25. člena, ki opredeljuje najvišje zneske povračila dela stroškov šolnin in vpisnin v lokalni 
valuti v Ljudski Republiki Kitajski, rešuje problem valutnega tveganja. Navedeno povišanje najvišjega 
zneska povračila stroškov vpisnine in šolnine za določene države je  predlagano na osnovi ugotovitve, 
da so v nekaterih državah šolnine v šolah z mednarodnim programom izjemno visoke in da najvišji 
znesek 18.000 EUR, kot je trenutno določen v Uredbi, ne zadošča za pokritje 90% stroškov celotne 
vpisnine in šolnine v teh državah. Enako je bilo ugotovljeno tudi za Kitajsko.  
 
Spremembe, ki se nanašajo na indekse OZN se pričnejo uporabljati 1. oktobra 2016. Glede na dejstvo, 
da se je v septembru pričelo šolsko leto in je praksa, da se šolnina plačuje po obrokih (glede na 
semestre), velja sprememba šolnine za celotno šolsko leto 2016/2017, in ne le od 1. 10. 2016 dalje, kot 
je predviden začetek veljavnosti spremenjene Uredbe. 
 
Z dodatnim sklepom pa so se ministrstva, ki imajo svoje predstavnike v tujini (Ministrstvo za zunanje 
zadeve, za finance, za notranje zadeve ter za obrambo z Ministrstvom za javno upravo, ki je resorno 
pristojno) zavezala k oblikovanju medresorske delovne skupine za pripravo metodologije, ki bi 
upoštevala še druge kriterije za določitev zneskov povračil dela stroškov šolnin in vpisnin javnih 
uslužbencev v tujini z namenom večje fleksibilnosti uredbe v tem delu.  
 

*** 


