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144. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 20. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 144. redni seji med drugim sprejela izhodišča za 
pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov, Predlog 
zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, predlog novele Zakona o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja, Strategijo dolgožive družbe, novelo Uredbe o vsebini poročila o 
vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave, novelo Uredbe o delovnem 
času v organih državne uprave ter se seznanila s poročilom o zadolževanju občin in z 
informacijo o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja. 
 
Izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih 
odhodkov  
 
Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter 
razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov. Državnemu zboru bo ob pripravi 
proračuna predlaga povečanje skupnega obsega odhodkov državnega proračuna, in sicer za 50 
milijonov evrov, s čimer bo zaradi višjih izdatkov iz naslova EU sredstev omilila pritisk na nižanje porabe 
integralnih proračunskih sredstev. Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega 
fiskalnega cilja, izraženega v strukturnem saldu sektorja država.  
 
Vlada je na današnji redni seji sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in 
proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov. Odločila 
je, da ob pripravi proračuna državnemu zboru predlaga povečanje skupnega obsega odhodkov 
državnega proračuna glede na predviden obseg v odloku o okvirju za pripravo proračunov 2018-2020, 
in sicer za 50 milijonov evrov, to je na  9.625 milijonov evrov.  
 
V prihodnjem letu namreč pričakujemo višje izdatke povezane s črpanjem EU sredstev od prvotno 
načrtovanih, s povišanjem obsega skupnih odhodkov državnega proračuna pa bomo omilili pritisk na 
nižanje porabe integralnih proračunskih sredstev.  
 
Vlada je tako ministrstvu za finance naložila, da skladno z zakonom o fiskalnem pravilu pripravi predlog 
sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020.  
 
Vlada kljub temu ohranja zavezo glede doseganja srednjeročnega fiskalnega cilja, izraženega v 
strukturnem saldu sektorja država. Sredstva, ki pri pripravi Odloka niso bila predvidena, bodo 
omogočila, da bo vlada lahko izpeljala zastavljene nacionalne prioritete: varnost in obramba, investicije 
v zdravstvo, infrastruktura in znanost.  
 
Pri sprejemanju izhodišč je vlada na podlagi tekočih gibanj in pričakovanj glede gibanja prihodkov za leti 
2018 in 2019, ocenila, tudi, da bodo prihodki višji, kot so bili ocenjeni pri pripravi proračuna in Odloka za 
leto 2018. Ti bodo v celoti prispevali k zniževanju primanjkljaja državnega poračuna. Vlada zato 
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predvideva, da bosta kljub povišanju zgornje meje izdatkov ciljna salda za leto 2018 in leto 2019 boljša 
od predvidenih v Odloku o okvirju za pripravo proračunov sektorja država 2018-2020.  
 
Vlada je ministrstvo za finance pooblastila, da lahko do 25. avgusta 2017 razrez spremeni. To je tudi 
rok, predviden za pripravo dela finančnih načrtov, ki se nanaša na načrtovane pravice porabe. Vlada je 
z namenom, da zagotovi dovolj časa za posodobitev ciljev in kazalnikov iz programskega dela 
proračuna, kot rok za pripravo obrazložitev finančnih načrtov določila 1. september 2017.  
 
Poleg tega je vlada v skladu z že določenim terminskim načrtom priprave proračunov ministrstvu za 
finance naložila, da do 25. julija 2017 izda navodilo za pripravo Predloga sprememb proračuna 
Republike Slovenije za leto 2018 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Proračunski 
priročnik 2018–2019). Kot rok za pripravo kadrovskih načrtov za leti 2018 in 2019 je vlada določila 25. 
avgust 2017 ter 31. avgust 2017, kot rok za predložitev naslednjih dokumentov za sprejem na vladi: 

a) Predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne uprave in Predlog zbirnega 
kadrovskega načrta za osebe javnega prava (oba pripravi Ministrstvo za javno upravo). 

b) Zbirni predlog kadrovskih načrtov pravosodnih organov (pripravi Ministrstvo za pravosodje). 
c) Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem države in Predlog načrta ravnanja s 

premičnim premoženjem države za leti 2018 in 2019 (oba pripravi Ministrstvo za javno upravo). 
d) Predlog Načrta izvajanja finančnih instrumentov (pripravi Ministrstvo za gospodarski razvoj in 

tehnologijo. 
e) Predloge zakonov in drugih predpisov, ki so potrebni za izvršitev ukrepov za znižanje 

proračunskih odhodkov ali za izvajanje finančnih načrtov predlagateljev finančnih načrtov v letih 
2018 in 2019. 

 
Vlada je proračunskim uporabnikom med drugim naložila, da pri načrtovanju svojih finančnih načrtov za 
leti 2018 in 2019 načrtujejo pravice porabe v obsegu, ki omogoča izpolnitev vseh zakonskih obveznosti 
ter, da načrtujejo svoje aktivnosti predvsem v tiste vrste investicij, ki imajo največji multiplikator na 
gospodarsko rast.  
 
Ministrstvu za finance in ministrstvu za javno upravo je vlada naložila, da začneta pogovore z občinami 
za določitev povprečnine za leti 2018 in 2019, ter ministrstvu za finance, da v sodelovanju s predlagatelji 
finančnih načrtov pripravi predlog sprememb proračuna za leto 2018 in predlog proračuna za leto 2019. 
 
Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 
 
Vlada je prisluhnila strokovni javnosti in občinam, ponovno pretehtala vse argumente in se odločila, da 
predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pošlje v nadaljnji zakonodajni postopek.  
 
Vlada poudarja, da je treba zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin obravnavati ločeno in povsem 
neodvisno od davka na nepremičnine. Trenutno veljaven zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin 
se namreč že uporablja za zelo različne namene, nepovezane z obdavčitvijo nepremičnin (npr. socialni 
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transferi). Zato je treba zagotoviti, da bo v uveljavi zakon, ki bo ustaven, bo zagotovil  točne podatke v 
sistemu vrednotenja in transparentnost trga nepremičnin ter lastnikom nudil ustrezno pravno varnost.  
 
V maju je koalicija zaradi več pomislekov ocenila, da časovnica za dokončanje zakonodajnega postopka 
za uveljavitev novega zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ni primerna. Vlada posledično 
državnemu zboru ni predlagala, da izpelje zakonodajni postopek.  
 
Takratna odločitev koalicije je močno odmevala v strokovnih krogih in med občinami, ki so na vlado po 
sprejeti odločitvi naslovili več pobud, v katerih so predstavili svoje argumente, zakaj potrebujemo nov 
zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin. Stroka in občine so mnogim že znanim argumentom 
ministrstva za finance dodali še nekatere nove, tudi zelo tehtne argumente.  
 
Izkazalo se je, da je predlog zakona nastajal v pozitivnem sodelovanju vlade in zunanjih deležnikov ter, 
da dejansko odraža pozitivne rešitve za delovanje države in tudi širše – tako za državljane, kot tudi za 
izboljšanje poslovnega okolja.  
 
Zelo pomembno je, da je predlog zakona široko usklajen z interesnimi združenji, pravno stroko, 
strokovno tehnično javnostjo, združenji občin in gospodarskimi združenji. Posodablja obstoječi sistem 
ugotavljanja vrednosti nepremičnin in v celoti odpravlja vprašanja, ki jih je kot neskladne z ustavo 
izpostavilo Ustavno sodišče. Strokovna javnost bo po predlogu zakona aktivno vključena v postopek 
oblikovanja modelov vrednotenja, s čimer se bo zagotavljal tudi strokovni nadzor nad sistemom.  
 
Pri odločitvi vlade je bilo upoštevano, da bi v primeru neuveljavitve novega zakona morali v letu 2018 
izpeljati postopek generalnega vrednotenja po obstoječem zakonu, ki posameznikom, lastnikom 
nepremičnin ne nudi možnosti sodelovanja v postopku določanja vrednosti nepremičnin in je tudi iz 
drugih vidikov ustavno sporen. Stroka je opozorila tudi, da kakovosten sistem množičnega vrednotenja 
pomembno vpliva na poslovno okolje, saj zagotavlja preglednost informacij za investitorje in posredno 
vpliva na konkurenčnost države. Podatek o posplošenih tržnih vrednostih nepremičnin po mnenju stroke 
koristno vpliva tudi na boljšo obveščenost kupcev in prodajalcev nepremičnin ter zmanjšuje stroške 
kreditojemalcev.    
 
Predlog novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
 
Cilj novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) se povečuje 
učinkovitost javnega naročanja in zagotavlja skladnost z novim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3). 
Na podlagi ZJN-3 in ugotovljenih pomanjkljivostih veljavnega sistema pravnega varstva na področju 
javnega naročanja se s predlaganimi spremembami ureditve zagotavlja večja pravna jasnost, s 
posameznimi poenostavitvami in novimi instituti ter informatizacijo postopkov pravnega varstva pa tudi 
večja učinkovitost. 
 
V skladu z veljavnim zakonom je pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem 
postopku, vendar večina postopkov pravnega varstva poteka pred naročniki v predrevizijskem postopku 
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in Državno revizijsko komisijo v revizijskem postopku. Tema dvema fazama je namenjen bistveni del 
rešitev predloga zakona, vendar pa se rešitve predloga zakona s ciljem večje učinkovitost nanašajo tudi 
na sodni postopek. 
 
Ena bistvenih novosti na področju javnega naročanja, ki jih z Direktivo 2014/24/EU in Direktivo 
2014/25/EU uvaja nova javnonaročniška zakonodaja EU, je prehod na elektronsko poslovanje, s čimer 
se zagotavlja večja gospodarnost in učinkovitost javnega naročanja ter zmanjšanje bremen 
gospodarskih subjektov, ki sodelujejo pri javnem naročanju. Predrevizijski, revizijski in pritožbeni 
postopek po ZPVPJN so postopki, ki potekajo sočasno s postopkom javnega naročanja in so 
neposredno povezani z njim. Zato je smiselno, da se elektronsko poslovanje uvede tudi v omenjene 
postopke pravnega varstva po ZPVPJN ter v okviru javnega naročanja zagotovi celovit prehod na 
elektronski način izmenjave dokumentov in informacij med vsemi deležniki: naročnikom, gospodarskimi 
subjekti, ki so zainteresirani za pridobitev javnega naročila, kandidati, ponudniki, usposobljenimi 
kandidati, izbranim ponudnikom, Državno revizijsko komisijo in zagovorniki javnega interesa. Takšno 
poslovanje omogočata obstoječi portal javnih naročil in novi portal eRevizija, ki bo vzpostavljen na 
podlagi s tem zakonom noveliranega ZPVPJN. S takšno informatizacijo postopka pravega varstva je 
mogoče za sodelujoče znižati stroške postopka in skrajšati rok od vložitve zahteve za pravno varstvo do 
odločitve o njej.  
 
Druge poglavitne rešitve, ki jih prinaša novela, so še: jasnejša in z instituti ZJN-3 skladna ureditev taks 
za predrevizijski, revizijski in pritožbeni postopek; zagotovitev enotnosti odločanja Državne revizijske 
komisije z zakonsko ureditvijo občne seje; primerneje in bolj natančno se ureja ustna obravnava, ki jo 
lahko skliče Državna revizijska komisija, da se pravilno in popolno ugotovi dejansko stanje; nov 
postopek imenovanja predsednika in članov Državne revizijske komisije; zagotovitev primernejših in 
učinkovitejših pravnih sredstev za uveljavljenje pravnega varstva po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega 
naročila. 
 
Poročilo o zadolževanju občin 
 
Vlada se je seznanila s poročilom o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin 
v letu 2016 ter zadolženosti na dan 31. decembra 2016. Skupna zadolženost občin in pravnih oseb 
javnega sektorja na ravni občin se je lani v primerjavi z letom 2015 zmanjšala za 21,4 milijona evrov in 
je konec leta 2016 znašala 843,9 milijona evrov oziroma 2,12 odstotka BDP. 
 
Od omenjenih 843,9 milijona evrov je znašalo stanje dolga občin 710,5 milijona evrov, stanje dolga 
pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin pa 133,4 milijona evrov. Konec lanskega leta ni bilo 
zadolženih 16 občin, v letu pred tem pa je bilo takšnih občin 18.  
 
Glede na predhodno leto se je skupna zadolženost lani zmanjšala za 21,4 milijona evrov oziroma za 2,5 
odstotka. Na znižanje zadolženosti v letu 2016 je vplivalo predvsem zmanjšano število javnih razpisov 
za sofinanciranje investicij iz proračuna EU, pa tudi poplačilo obveznosti iz naslova zadolžitev nekaterih 
občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin.  
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Skupni dolg na prebivalca je višji od 600 evrov v 26 občinah, od tega ima pet občin skupni dolg na 
prebivalca nad 1000 evrov. Najvišji skupni dolg na prebivalca v letu 2016 so imele občine Gornji 
Petrovci, in sicer 1813 evrov, Solčava 1139 evrov, Kostel 1129 evrov, Litija 1107 evrov in Komenda 
1100 evrov. 
 
Lani je ministrstvo za finance 47 občinam izdalo 65 soglasij k zadolžitvi. Skupni obseg novih zadolžitev 
na podlagi soglasij je znašal 53,9 milijona evrov. Občine so se zadolževale predvsem za investicije, 
predvidene v občinskem proračunu, 13 občin je upravljalo z dolgom občinskega proračuna. V letu 2016 
se je pri državnem proračunu z odobritvijo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo dodatno 
zadolžilo 122 občin v skupni višini 19 milijonov evrov. 
 
Iz podatkov zaključujejo, da obseg skupne zadolženosti občin v letu 2016 na globalni ravni ni 
zaskrbljujoč. Občine (tudi) s pomočjo zadolževanja izvajajo investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, 
delovna mesta in gospodarsko aktivnost, ter s tem ustvarjajo BDP.  
 
Občine so o svojem zadolževanju in zadolževanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice 
so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, v skladu z zakonom o javnih financah in pravilnikom o pošiljanju 
podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin dolžne poročati 
ministrstvu za finance. Omenjeno poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih občine 
posredovale v aplikaciji e-Dolg–občine, usklajenih s premoženjskimi bilancami občin. 
 
Strategija dolgožive družbe  
 
Vlada je naložila ministrstvom, pristojnim za finance, trg dela in zaposlovanje, izobraževanje in znanost, 
zdravje, infrastrukturo in promet, gospodarstvo, okolje in prostor, lokalno samoupravo, informacijsko 
družbo ter kulturo, da na podlagi usmeritev iz strategije pripravijo akcijske načrte s predlogi ciljev in 
ukrepov za njihovo izvedbo v šestih mesecih po dnevu sprejetja te strategije. Vlada je tudi sklenila, da 
za usklajenost akcijskih načrtov s Strategijo dolgožive družbe do ustanovitve sveta za medgeneracijsko 
sodelovanje skrbi delovna skupina za pripravo Strategije dolgožive družbe skrbi. 
 
Osnutek Strategije dolgožive družbe je pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj v 
sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Dokument je bil 
usklajen znotraj široko zasnovane vladne delovne skupine, imenovane aprila 2016. Vlada se je aprila 
2017 seznanila z osnutkom besedila, maja 2017 je bil dokument javno predstavljen širši zainteresirani 
javnosti, temu pa je sledila dvomesečna javna obravnava. Po končani javni obravnavi je bila strategija 
dopolnjena, pri tem pa so bili upoštevani konstruktivni predlogi strokovne in zainteresirane javnosti. 
 
Ključni poudarki Strategije dolgožive družbe: Demografska gibanja spreminjajo starostno strukturo 
prebivalstva v Sloveniji. Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših od 65 let narašča. V 
prihodnjih letih se bodo ta gibanja še okrepila, zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu 
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dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, 
na področju civilnega in političnega udejstvovanja. 
 
Strategija dolgožive družbe upošteva ključne izzive, povezane z demografskimi spremembami, z 
oblikovanjem celovitega okvira za usmeritve, ki kažejo smer potrebnih prilagoditev in sprememb v štirih 
sklopih:  

• zaposlenost/delovna aktivnost (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem in 
usposabljanjem, spodbujanje priseljevanja tuje delovne sile);  

• samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, dostopnost 
do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, zmanjševanje neenakosti v 
zdravju); 

• vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za 
komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politično udejstvovanje); 

• oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v 
gospodarstvu, prilagoditve bivalnih razmer ter prometne ureditve s podporo IKT in tehnoloških 
rešitev).  

 
Na podlagi Strategije dolgožive družbe bodo posamezna ministrstva pripravila konkretne akcijske 
načrte. Uresničitev začrtanih usmeritev bo omogočila oblikovanje družbe in sistemov, ki bodo v 
spremenjenih demografskih razmerah zagotavljali blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva s 
poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja. Slovenija 
dobiva s Strategijo dolgožive družbe okvir za organizirano in sistematično pot odzivanja na izzive 
staranja prebivalstva.  
 
Novela Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 
priprave  
 
Sprememba uredbe se predlaga zaradi uskladitve z Direktivo 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje. Skladnost z direktivo pomeni tudi predhodno pogojenost za 
črpanje sredstev iz vseh skladov EU in kreditov evropskih bank.  
 
Uredba določa dejavnike, ki jih je v presoji vplivov na okolje treba opisati in presoditi, med katerimi je 
prebivalstvo in zdravje na prvem mestu, sledijo pa biotska raznovrstnost, zemljišča, tla, vode, zrak in 
podnebje, materialne dobrine, kulturna dediščina in krajina ter medsebojno delovanje teh dejavnikov.  
 
Uredba določa tudi minimalne informacije, ki jih mora predložiti nosilec posega. Določa tudi poglavje o 
možnih vplivih na okolje na dejavnike, ki so lahko posledica s posegom povezanih aktivnosti ali drugih 
posegov, rabe naravnih virov, zlasti zemljišč, tal, vode in biotske raznovrstnosti, emisij onesnaževal, 
hrupa, vibracij, svetlobe, toplote, sevanja, odstranjevanja in predelave odpadkov, kakovosti življenja in 
bivanja.  
 
Uredba določa tudi obveznost investitorja, da zagotavlja strokovnost gradiva. 
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Novela Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 
 
Uredba o delovnem času v organih državne uprave se spreminja v delu, ki ureja priznavanje opravljenih 
ur na službeni poti, in sicer, da se čas potovanja in čas dela na službeni poti v celoti štejeta v delovni 
čas. Glede vprašanja dnevnega in tedenskega počitka pa se uredba spremeni tako, da se javnemu 
uslužbencu dnevni počitek zagotovi takoj po opravljeni službeni poti in ne šele naslednji dan, kot je bilo 
določeno do sedaj. 
 
Spreminjajo se tudi določbe glede praznikov, ki se usklajujejo z dikcijo, ki jo uporabljata Zakon o 
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji in Zakon o delovnih razmerjih.  

 
Informacija o pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja 
  
Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino in posamezne pogajalske skupine po panogah, da 
nadaljujejo pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja.  
 
Pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju orientacijskih delovnih mest, ki so predmet Kolektivne 
pogodbe za javni sektor so potekala na 8. sejah pogajalske komisije, in sicer od februarja do aprila 
2017.  
 
Pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v plačni skupini J pa so potekala na 12. 
sejah, in sicer od maja do julija 2017.  
 
Pogajanja o odpravi anomalij vrednotenja drugih delovnih mest in nazivov, ki so predmet urejanja v 
kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev so večinoma prav tako potekala med majem in julijem 2017. 
Šlo je za naslednja pogajanja: 

-              za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih      organov in 
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, 

- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi Javnega gospodarskega zavoda za protokolarne 
storitve Republike Slovenije, 

- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost okolja in prostora, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, 

 za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za gozdarsko dejavnost, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za kmetijsko dejavnost, 
- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, 
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- za sklenitev aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti. 
 
Vladne pogajalske skupine so bile zavezane jasno določenim finančnim okvirjem, ki jih je vlada za vse 
kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev sprejela na korespondenčni seji, dne 24.4.2017 in dne 
5.6.2017. Da bi bil na vladni strani zagotovljen pregled nad vsemi predlogi odprave anomalij sindikalne 
strani, vključno s finančnimi učinki ter da bi lahko vladna stran usklajeno delovala v pogajanjih o aneksih 
h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, se je ob sredah sestaja t.i. koordinacija na vladni strani, 
sestavljena iz vodij oziroma namestnikov vodij vladnih pogajalskih skupin za pogajanja o aneksih k tem 
kolektivnim pogodbam.  
 
V okviru zadnjih krogov pogajanj tako na centralni kot na panožni ravni, je na podlagi predloga 
sindikalne strani bilo ocenjeno, da je možno doseči dogovor za odpravo anomalij pri delovnih mestih do 
vključno 26. plačnega razreda in pri t.i. skupini pooblaščenih uradnih oseb v celoti.  
 
V navedeno skupino sodijo ti. pooblaščene uradne osebe, katerih zakonsko predpisane naloge se lahko 
primerjajo z nalogami policistov, in sicer v Finančni upravi Republike Slovenije (cariniki, izterjevalci, 
finančni preiskovalci in finančni inšpektorji), Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 
(pravosodni policisti), Slovenski vojski (vojaki, podčastniki in častniki) in Javnih zavodih s področja 
gasilsko reševalne dejavnosti (gasilci).  
 
Poleg tega se je, upoštevaje prejete predloge glede odprave anomalij in glede na vsebino pooblastil in 
odgovornosti, v to skupino vključilo tudi delovna mesta pristaniških nadzornikov v Upravi za pomorstvo 
Republike Slovenije in delovna mesta občinskih redarjev, in sicer z vidika obravnave primerljivosti z 
delovnimi mesti policistov.   
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja so v pogajanjih tudi vztrajali, da se dogovorjeni znesek 70 mio 
EUR zaradi izboljšane makroekonomske finančne situacije v Republiki Sloveniji, preseže.  
 
Na zadnji seji pogajalske komisije, dne 19.07.2017 sta pogajalski strani ugotovili, da je glede plačne 
skupine J prišlo do pomembnega zbližanja, vendar pogajanja še niso zaključena. Razhajanje med 
zadnjim vladnim in sindikalnim predlogom glede plačne skupine J znaša cca 3 mio € (učinek vladnega 
predloga znaša 24.3 mio €, medtem ko učinek sindikalnega predloga znaša 25,7 mio €). 
 
Glede pogajanj o odpravi anomalij v drugih plačnih skupinah po kolektivnih pogodbah dejavnosti in 
poklicev je na zadnji seji pogajalske komisije bilo ugotovljeno, da je med vladno in sindikalno stranjo 
prišlo do uskladitve, razen pri kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, delno pa tudi pri 
kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti, kjer zadnjega predloga vladne strani ne sprejemata zlasti oba sindikata policistov (PSS in 
SPS), medtem ko so drugi sindikati sicer izrazili določeno nezadovoljstvo z zadnjim vladnim predlogom, 
vendar so napovedali, da bi zaradi javnih uslužbencev, ki upravičeno čim prej pričakujejo višje plače iz 
naslova odprave anomalij, aneks h tej kolektivni pogodbi podpisali. Sicer pa so pogajanja o odpravi 
anomalij po kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev zaključena, prav tako so zaključena pogajanja o 
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odpravi anomalij glede orientacijskih delovnih mest, ki se v plačne razrede uvrščajo s Kolektivno 
pogodbo za javni sektor, kar pomeni, da odprta ostajajo le pogajanja o delovnih mestih v plačni skupini 
J, za katera pa je sindikalna stran napovedala, da če vladna stran zadnjega predloga sindikalne strani 
ne sprejme, potem naj nadaljevanje pogajanj ne bi bilo možno. 
 
Skupen finančni učinek (torej za plačno skupino J in za vse druge plačne skupine) za delovna mesta in 
nazive do vključno 26. plačnega razreda in za pooblaščene uradne osebe znaša po zadnjem predlogu 
sindikalne strani cca 71,7 mio, medtem ko skupen finančni učinek zadnjega vladnega predloga znaša 
cca 69 mio.  
 
Sprejetje zadnjega sindikalnega predloga glede plačne skupine J bi pomenilo, da je že za odpravo 
anomalij na delovnih mestih, ki so uvrščena zgolj do 26. plačnega razreda ter za delovna mesta 
pooblaščenih uradnih oseb presežen finančni učinek 70 mio, kolikor je bilo z lanskim dogovorom med 
vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dogovorjenih, da se nameni za odpravo anomalij pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja.                      
 

 


