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126. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 16. 3. 2017 - Vlada RS se je na svoji 126. redni seji med drugim seznanila  z Osnutkom 
nacionalnega reformnega programa, Informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja ter sprejela novelo Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite. 
 
Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2017 - 2018  
 
Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske 
unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega 
gospodarstva in družbe.  
 
Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2017 – 2018, ki je srednjeročni 
načrt vlade o prioritetnih ukrepih in projektih, za doseganje priporočil Evropskega sveta in usmerjenih 
tudi v izpolnjevanje ciljev Strategije Evropa 2020. Slovenija vodi ekonomsko politiko skladno z 
usmeritvami in prioritetami, določenimi na ravni Evropske unije, hkrati pa zasleduje cilje, ki ustrezajo 
danostim in možnostim glede na značilnosti slovenskega gospodarstva in družbe. 
 
Slovenija je kot članica EU in skupne denarne valute zavezana spoštovanju skupnih javnofinančnih 
pravil. Čeprav naša država od lanskega leta ni več v postopku presežnega javnofinančnega 
primanjkljaja, moramo nadaljevati fiskalno konsolidacijo, dokler srednjeročno ne uravnotežimo javnih 
financ. Javnofinančni primanjkljaj kljub znižanju v zadnjih letih na dolgi rok ogroža stabilnost javnih 
financ, saj ni bilo sprejetih strukturnih ukrepov za zajezitev rasti odhodkov. Spoštovanje pravil, ki smo jih 
sprejeli zaradi nas samih, lahko zagotovimo z zasledovanjem prioritet, ki krepijo potencial rasti in 
vplivajo na strukturo javnofinančnih odhodkov.  
 
Osnutek programa za doseganje ciljev predvideva tri sklope ukrepov, in sicer strukturne ukrepe za 
dolgoročno stabilnost javnih financ (zdravstvena reforma, dolgotrajna oskrba, spremembe 
pokojninskega sistema itd.), ukrepe s kratkoročnim in srednjeročnim učinkom (znižanje stroškov 
upravljanja dolga, sprememba financiranja občin itd.) in ukrepe za krepitev potenciala rasti (davčni 
ukrepi za spodbujanje poslovnega okolja, ukrepi na trgu dela, zmanjševanje administrativnih ovir, 
spodbujanje investicij itd.) 
 
Vlada bo po obravnavi osnutek programa predstavila na seji Ekonomsko-socialnega sveta. Konec 
marca bodo osnutek obravnavali tudi poslanci na sejah odborov državnega zbora. Vlada ga bo po 
načrtih sprejela in poslala Evropski komisiji sredi aprila, do konca aprila pa bo v Bruselj poslala še 
program stabilnosti, v katerem bo v okviru fiskalnih zmožnosti finančno ovrednotila prioritete iz 
reformnega programa. 
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Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o pogajanjih in pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za 
nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri vrednotenju 
delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja, upoštevaje IV. in VIII. točko Dogovora o 
ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju. 

 
Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja vključuje predlog sindikalne strani 
glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest s finančnimi učinki, vključno z 
vplivom morebitne realizacije tega predloga na odpravo anomalij pri vrednotenju vseh ostalih delovnih 
mest in nazivov javnem sektorju.  
 
Finančni učinek vladnega predloga odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest znaša 
cca 28 mio €, medtem ko predlog sindikalne strani glede odprave anomalij pri vrednotenju orientacijskih 
delovnih mest zanaša cca 60 mio €. Obe oceni finančnega učinka temeljita na podatkih ISPAP za 
mesec januar 2017. 
 
Vladna stran predloga sindikalne strani ne sprejme. V sklenjenem dogovoru med vlado in sindikati iz 
lanskega decembra je bilo dogovorjeno, da se za odpravo vseh anomalij v javnem sektorju (razen 
direktorjev in zdravnikov) nameni 70 mio €, kar pomeni, da bi za odpravo anomalij na vseh ostalih 
delovnih mestih, po sindikalnem predlogu ostalo le še 10 mio €.  
 
Upoštevaje navedeno bo vladna stran v pogajalskem procesu opozorila, da ni možno odstopiti od že 
dogovorjenega najvišjega finančnega učinka odprave anomalij za delovna mesta in nazive v kolektivnih 
pogodbah dejavnosti in poklicev, vključno s Kolektivno pogodbo za javni sektor, s katero se v plačne 
razrede uvrščajo orientacijska delovna mesta.  
 
Ob tem pa bo skladno s sklepom vlade Ministrstvo za javno upravo pripravilo ločen predlog višjih 
uvrstitev delovnih mest oziroma nazivov v javnem sektorju, kot posledice vpliva višjih uvrstitev 
zdravniških delovnih mest zaradi primerljivosti, kot to določa VIII. točka Dogovora o ukrepih na področju 
stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, sklenjenega med vlado in večino reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja, dne 21.12.2016. Finančni učinek navedenega predloga, upoštevaje 
navedeni dogovor je izvzet iz 70 mio € in bo torej pomenil dodatne finančne posledice nad tem 
zneskom. 
 
Novela Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite 
 
Na podlagi sklepa Evropskega parlamenta in Sveta, izdanega 17. decembra 2013, o mehanizmu Unije 
na področju civilne zaščite (v nadaljnjem besedilu: sklep) je bila za izvajanje točke a 6. člena sklepa leta 
2014 sprejeta Uredba o izvajanju sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Uredba je 
uredila tako vrste ocen tveganj za nesreče, njihovo vsebino ter postopke priprave in sprejema kot tudi 
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roke za poročanje. V prilogi so bile določene posamezne nesreče, za katere je bilo treba izdelati 
navedene ocene, in nosilci izdelave. Sklep v točki b 6. člena določa pripravo in izpopolnitev načrtovanja 
za obvladovanje tveganj na nacionalni ali ustrezni podnacionalni ravni, v točki c istega člena pa pripravo 
ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji. 
 
Z novelo uredbe je urejeno izvajanje točke b in točke c 6. člena sklepa. Nova uredba v primerjavi z 
dosedanjo širi vsebino s področja ocenjevanja tveganj za nesreče na ocenjevanje zmožnosti 
obvladovanja tveganj za nesreče, in sicer na podlagi izpopolnjenega načrtovanja ukrepov za 
obvladovanje tveganj za nesreče za namene preventive in pripravljenosti ter izvajanja ukrepov za 
preventivo in pripravljenost. Novelirana uredba na novo določa razvide za posamezne nesreče ter vrste, 
vsebino in način izdelave ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za nesreče. Slednje bodo podlaga za 
izboljšave na področju procesov izdelave ocen tveganj za nesreče ter načrtovanja in izvajanja ukrepov 
za preventivo in pripravljenost. V noveli uredbe je dopolnjena priloga 1, ki vsebuje nove nesreče, za 
katere bo treba do leta 2018 izdelati ocene tveganja za posamezne nesreče in nato še ocene zmožnosti 
obvladovanja tveganja za posamezne nesreče. Druge spremembe so predvsem nomotehnične narave. 
 
O aktivnostih na področju ocenjevanja tveganj za nesreče bo Slovenija Evropski komisiji znova poročala 
najpozneje do 22. decembra 2018. V prehodnih določbah so v tem smislu določeni tudi novi roki za 
izdelavo navedenih dokumentov. 
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