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146. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 31. 8. 2017 - Vlada RS se je na svoji 146. redni seji med drugim seznanila z Informacijo 
o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju in s poročilom projektnega sveta o 
napredku pri posodobitvi sistemske ureditve vrednotenja nepremičnin, sprejela pa je Operativni 
program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021, Mnenje o Predlogu Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(prvopodpisani dr. Dragan Matič), novelo Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih 
gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb, Načrt 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017. 

 
Informacija o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z reprezentativnimi sindikati 
javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju 
 
Vlada se je seznanila z Informacijo o predvidenih vsebinah pogajanj oziroma usklajevanj z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju stroškov dela v javnem sektorju in pooblašča 
širšo vladno pogajalsko skupino za pogajanja oziroma usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja. Obenem Vlada pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino ter pogajalske skupine po panogah 
za nadaljevanje pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja nad 26. plačnim razredom, pri čemer finančni učinek odprave anomalij iz te točke ne bo 
presegel finančnega učinka, ki ga v okviru razpoložljivih sredstev določi vlada. 
 
Vlada nalaga vodjem oziroma namestnikom vodij vladnih pogajalskih skupin iz prejšnje točke, da 
predloge odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja 
nad 26. plačnim razredom tekoče usklajujejo z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance.  
     
Ministrstvo za javno upravo za realizacijo omenjenega, upoštevaje vsebino in časovni potek pogajanj o 
aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev zaradi odprave anomalij pri vrednotenju delovnih 
mest in nazivov v plačnem sistemu javnega sektorja nad 26. plačnim razredom, redno sklicuje sestanke 
vodij oziroma namestnikov vodij vladnih pogajalskih skupin  (t.i. vladno koordinacijo). 
 
V pogajalskem procesu o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja so bila pogajanja o odpravi anomalij do vključno 26. plačnega razreda in pri 
pooblaščenih uradnih osebah (PUO) formalno zaključena s podpisom aneksov h kolektivni pogodbi za 
javni sektor in h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, dne 27.7.2017.  
 
Pogajanja o odpravi anomalij se nadaljujejo, pri čemer bodo v nadaljevanju obravnavana delovna mesta 
nad 26. plačnim razredom. Glede na dosedanjo prakso pogajalskega procesa je končni rezultat 
praviloma kompromis med vladno in sindikalno stranjo, zato je predlagano, da končni (skrajni) finančni 
učinek odprave anomalij nad 26. plačnim razredom, upoštevaje vsebino in potek pogajanj v okviru 
razpoložljivih sredstev, določi vlada. 
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Vlada predlaga, da se v procesu odpravljanja anomalij tudi v nadaljevanju uporabi dosedanji način dela. 
Ta vključuje naslednje: 

• Predloge odprave anomalij nad 26. plačnim razredom glede na protipredloge sindikalne strani 
pripravlja Medresorska delovna skupina za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in 
nazivov v plačnem sistemu  javnega sektorja, imenovana s sklepom ministra za javno upravo 
(MDS); 

• Predloge MDS potrjuje Koordinacija na vladni strani, ki jo sestavljajo vodje oziroma namestniki vodij 
pogajalskih skupin vlade za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja; 

• Na sejah pogajalske skupine (centralna pogajanja) se obravnava odprava anomalij v plačni skupini 
J ter odprava anomalij pri orientacijskih delovnih mestih; 

• Na pogajanjih o aneksih h kolektivnim pogodbah dejavnosti in poklicev (panožna pogajanja) se 
obravnava odprava anomalij pri delovnih mestih in nazivih, razen plačne skupine J in orientacijskih 
delovnih mest; 

• Upoštevaje Koncept odprave anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu 
javnega sektorja, ki sta ga vladna in sindikalna stran sklenili 3.2.2016, se vse usklajene uvrstitve 
delovnih mest in nazivov na centralnih in panožnih pogajanjih dokončno potrdijo na seji pogajalske 
komisije. 

 
Prva seja pogajalske komisije v jesenskem terminu bo predvidoma v ponedeljek, 4.9.2017. Kot uvodno 
točko pa bo vladna stran sindikalni strani predlagala uskladitev načrta pogajanj o odpravi anomalij nad 
26. plačnim razredom in tudi o drugih še odprtih vsebinah, ki se nanašajo na stroške dela v javnem 
sektorju in bodo morala biti predmet pogajanj oz. usklajevanj z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja v letu 2017.              
 
Pri drugih vsebinah gre za povzetek vsebin oziroma zavez, s katerimi je vlada že bila seznanjena preko  
Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju iz leta 2016, ali pa na 
podlagi seznanitve z vsebino pogajalskega procesa s sindikati oziroma tudi na podlagi podpisanih obeh 
stavkovnih sporazumov s sindikatom FIDES.  
Poleg odprave anomalij nad 26. plačnim razredom bodo na pogajanjih s strani Vlade kot  predmet 
pogajanj oz. usklajevanj  z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja predlagane še naslednje 
vsebine: 
 
a) sproščanje ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju (Vlada je že določila izhodišča za 
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju plač in drugih stroškov 
dela v letih 2018 in 2019. Gre za pogajanja o postopnem sproščanju sedaj veljavnih ukrepov na 
področju stroškov dela, ki bi glede na časovno dinamiko priprave proračuna morala biti zaključena do 
31.10.2017. Ukrepa, o katerih naj bi primarno tekla pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja se nanašata na regres za letni dopust in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence.);      
 
b) uvrstitve v plačne razrede delovnih mest in nazivov, ki naj bi po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi 
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okoliščini bila primerljiva z zdravniškimi delovnimi mesti (Med vladno in sindikalno stranjo  je bilo doslej 
dogovorjeno, da se bodo pogajanja o teh delovnih mestih in nazivih začela potem, ko se končajo 
pogajanja o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v plačnem sistemu javnega 
sektorja.);                 
 
c) spremembe in dopolnitve Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Gre za spremembo 3.a 
člena zaradi sodbe Vrhovnega sodišča, iz katere izhaja, da zaposlenim ni treba vračati preveč 
izplačanih plač glede na veljavni normativni okvir; druga je sprememba 7. in 8. člena plačnega zakona 
zaradi zaveze vlade iz stavkovnega sporazuma s FIDES o odpravi omejitve najvišje uvrstitve v 57. 
plačni razred in črtanja VIII. tarifnega razreda za delovna mesta zdravnikov specialistov.); 
 
d) spremembe in dopolnitve Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) (Pripravljene so z namenom 
poenostavitev kadrovskih postopkov in vzpostavitev pravne podlage za vodenje evidenc na področju 
usposabljanja in izpopolnjevanja ter upravljanja s kadri v povezavi z informacijsko podporo).  
Vzporedno pa bo v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest direktorjev potekalo 
medresorsko usklajevanje uredbe o plačah direktorjev.  
 
V zvezi s pogajanji oziroma usklajevanji z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ki se nanašajo na 
zgoraj predstavljene vsebine, je predvidena naslednja časovna dinamika v letu 2017: 
 
- Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom: 4. september 

do 30. september; 
- Sproščanje ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju: 4. september do 27. oktober; 
- Delovna mesta in nazivi, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z 

zdravniki: november (vlada predlaga sindikatom javnega sektorja, da se pogajanja o uvrstitvah 
delovnih mest, ki so po vsebini, zahtevnosti ali kateri drugi okoliščini primerljiva z zdravniki pričnejo 
po sklenitvi dogovora o sproščanju ukrepov na področju stroškov dela); 

- Spremembe in dopolnitve ZSPJS in ZJU: 4. september do 27. oktober; 
- Vzporedno je v načrtu v oktobru tudi potek medresorskih usklajevanj v zvezi z odpravo anomalij pri 

plačah direktorjev (plačna skupina B). 
 
Operativni program za izvajanje Nacionalnega gozdnega programa 2017 – 2021 
 
Trajnostno gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji mnogonamenskem trajnostnem upravljanju z 
enovitim gozdnim sistemom po principih nege, ki ga povzema Nacionalni gozdni program ter številnih 
operativnih dokumentih in programih, ki obravnavajo gozd in gozdarstvo. OP NGP predstavlja vez med 
temeljnim strateškim dokumentom in dokumenti, ki na nižjih ravneh tvorijo temelje za načrtovanje, 
izvajanje in spremljanje ukrepov gozdne politike. OP NGP ob upoštevanju ciljev in usmeritev NGP na 
krovni operativni ravni skozi shemo prioritet, ukrepov in nalog pregledno povezuje vsebine veljavnih 
operativnih dokumentov in programov in jih glede na potrebe nadgrajuje skozi shemo prioritet, ukrepov 
in nalog. Pristop skupaj z vsebino omogoča nosilcem gozdne politike usmerjanje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi skladno s potrebami gozda, lastnika in družbe kot celote, pri čemer se lahko 
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zagotavlja racionalno in učinkovito izkoriščanje razpoložljivih organizacijskih, kadrovskih in finančnih 
možnosti.    
 
Štiri prioritete OP NGP so: 
a) Ohranjanje biotske raznovrstnost gozdov na krajinski, ekosistemski, vrstni in genski ravni ter 
spremljanje njihovega zdravja in vitalnosti. 
b) Zagotavljanje trajnosti donosov gozdov in vseh njihovih funkcij. 
c) Optimizacija trajnostnega gospodarjenja z gozdovi z organizacijskega in finančnega vidika. 
d) Spodbujanje koordinacije in komunikacije med deležniki, povezanimi z gozdovi in gozdarstvom, pri 
projektih doma in na tujem. 
 
Seznanitev s poročilom projektnega sveta o napredku pri posodobitvi sistemske ureditve 
vrednotenja nepremičnin 
 
Vlada se je seznanila s poročilom projektnega sveta za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave 
nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin o napredku projekta posodobitve sistemske ureditve 
vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, in sicer v obdobju od 1. julija 2016 do 31. decembra 2016 
(drugo poročilo) in v obdobju od 1. januarja 2017 do 30. junija 2017 (tretje poročilo).  
 
Projektni svet v poročilu, ki je bilo usklajeno pred potrditvijo predloga novega zakona o množičnem 
vrednotenju nepremičnin (ZMVN) julija letos na vladi, slednjo seznanja s potekom projekta priprave 
nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin, ob tem pa opozarja na nesprejemljivost zamud, na 
težave, do katerih prihaja pri izvajanju sklepov vlade z dne 7. julija 2016, katerih del je bil tudi akcijski 
načrt za izvedbo projekta.  
 
Poleg tega projektni svet vlado seznanja z oceno posledic zamika sprejemanja novega ZMVN v leto 
2019. To pomeni, da se množično vrednotenje izvaja še naprej na podlagi veljavnega ZMVN, sprejetega 
leta 2006, s čimer se med drugim ohranja pravno ohlapnost pravil ter nevzdržen pravni položaj lastnikov 
nepremičnin, ki jim ni omogočen ugovor zoper posplošeno tržno vrednost. Projektni svet zato v poročilu 
meni, da bi morala vlada nov ZMVN nemudoma obravnavati še v letu 2017. 
 
Po zaključeni uskladitvi omenjenega poročila so zunanji člani projektnega sveta na vlado in ministrstvo 
za finance poslali dodatno pisno opozorilo in poziv, v katerem so predstavljeni argumenti, zakaj je 
potrebno nov ZMVN uveljaviti že v letu 2017. Opozorila in pozive so posredovala tudi vsa tri združenja 
občin (ZOS, SOS, ZMOS), člani Fiabci, poleg njih pa tudi Gospodarska zbornica (znotraj GZS posebej 
še Zbornica za poslovanje z nepremičninami - Združenje ocenjevalskih podjetij) ter Trgovinska zbornica 
Slovenije. Podobna stališča so v komunikaciji z ministrstvom za finance izrazili tudi v Obrtni zbornici 
Slovenije, Združenju bank Slovenije, Banki Slovenije in Inženirski zbornici Slovenije. 
 
Vsa opozorila oz. pozivi so bili priloženi vladnemu gradivu za sprejem predloga novega ZMVN.  
Vlada je vsem argumentom prisluhnila in na seji 20. julija 2017 potrdila besedilo predloga novega ZMVN 
ter sklenila, da se ga pošlje v obravnavo in sprejetje DZ.  
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Vsa sporočila v tem poročilu ostajajo enaka, podrobnejši akcijski načrt pa se bo na naslednji seji 
projektnega sveta prilagodil glede na novo stanje, t. j. na dejstvo, da bo nov ZMVN sprejet do konca leta 
2017. 
 
Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo, skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 
poslancev (prvopodpisani dr. Dragan Matič) 
 
Vlada je sprejela Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju ZUJIK), skrajšani postopek, ki ga je Državnemu zboru 
predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani dr. Dragan Matič) in ga bo posredovala 
Državnemu zboru RS. Predlagana novela zakona v poglavju III ZUJIK dodaja novo točko št. 2.2 z 
naslovom »Umetniški delež v javnih investicijskih projektih«, ki uvaja ukrep umetniškega deleža v javnih 
investicijskih projektih (pri novogradnjah in obnovah nepremičnin) v slovenski pravni red. Vlada podpira 
predlog novele zakona. 
 
Spremembe Uredbe o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na 
področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb  
 
Sprememba je na področju izvajanja nalog javnih služb na podlagi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vodah  (ZV-1B). Posledica te spremembe je spremenjen obseg nalog in 
pristojnosti koncesionarja za izvajanje javnih služb. Na podlagi te uredbe bo koncesionar izvajal javne 
službe urejanja voda na vodnih in priobalnih vodnih zemljiščih pritokov celinskih voda v morje do obalne 
linije morja, ki predstavlja kopni del vodnih in priobalnih zemljišč morja, gre za pas kopnega ob morju 
med najnižjo oseko in najvišjo plimo. Zaradi te spremembe je treba razveljaviti tudi Uredbo o koncesiji 
za opravljanje obvezne državne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč 
morja. 
 
Nadalje se ureja tudi način izvajanja javnih služb na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Po 
novi ureditvi bo izvajanje javnih služb po tej uredbi na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline 
potekalo na podlagi sklenjene pogodbe z upravljavcem Krajinskega parka Sečoveljske soline le še do 
31. 12. 2017. Po tem datumu bo naloge javnih služb na področju Krajinskega parka Sečoveljske soline 
prevzel koncesionar, ki ima koncesijo na območju povodja jadranskih rek z morjem. 
 
Uredba se občutno spreminja predvsem zaradi začetka veljavnosti Zakona o javnem naročanju, ki ne 
določa več postopka s pogajanji po predhodni objavi, ki je bil do zdaj predviden postopek iz do zdaj 
veljavnega Zakona o javnem naročanju za pridobitev koncesionarjev na podlagi javnega razpisa. 
Uredba se usklajuje tako terminološko kot vsebinsko, in sicer zlasti glede pogojev, ki jih mora 
izpolnjevati kandidat, ki namerava v postopku podelitve koncesije oddati ponudbo, in ki navajajo 
izključitvene razloge v skladu z ZJN-3, na podlagi katerih mora naročnik izločiti kandidata iz nadaljnjega 
postopka. Črtana je zahteva po ustanoviti projektnega podjetja, če je izbrana ponudba kandidatov, ki 
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želijo javne službe izvajati v okviru konzorcija, kar bo pripomoglo k lažjemu nastopu več kandidatov in s 
tem k večji konkurenci. 
 
Iz praktičnih razlogov se črta zahteva po pripravi načrta o nadaljnjem ravnanju z biomaso, saj je na 
vodnih zemljiščih pridobljena biomasa neuporabna za gospodarsko izkoriščanje, pretežno razpadajoča 
in pomešana s primesmi zemljine, kamenine in drugih snovi.  
 
Končno pa se podrobneje opredeljuje tudi ravnanje v primeru izvajanja javnih služb s podizvajalci, še 
posebej če jih izbrani koncesionar pritegne k poslu že po sklenitvi koncesijske pogodbe, saj so se v 
praksi pojavljale nekatere težave in nejasnosti, ki se s predlogom uredbe urejajo v skladu s predpisi o 
javnem naročanju. 
 
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 
 
Načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2017 je pripravljen na podlagi predlogov 
ministrstev in vladnih služb ter po pozivu Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Pri 
pripravi gradiva so sodelovali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za javno 
upravo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za notranje 
zadeve, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo 
za zunanje zadeve. Predloge nalog so posredovale tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in združenja občin, in sicer Gasilska zveza Slovenije, 
Rdeči križ Slovenije, Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Gorska reševalna zveza 
Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Slovensko združenje za požarno varstvo in Skupnost občin 
Slovenije.  
 
Načrt za leto 2017 vključuje aktivnosti in naloge, ki izhajajo neposredno iz Resolucije o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 ter jih izvajajo posamezni 
nosilci na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami znotraj svojih pristojnosti. V načrt so 
vključene vse naloge, za katere imajo nosilci posamezne naloge zagotovljena finančna sredstva v svojih 
finančnih načrtih za leto 2017 oziroma izvedba naloge ne zahteva dodatnih namenskih sredstev ali virov 
financiranja. 
 

*** 


