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116. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 5. 1. 2017 - Vlada RS je na svoji 116. redni seji med drugim sprejela odgovor na poziv 
Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS1718 v delu, ki se nanaša na višino povprečnine 
zaradi dogovora o ukrepih na področju plač, predlog novele Zakona o tujcih ter mnenje k 
predlogu novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma ki ga je DZ RS predložila v obravnavo 
skupina poslancev. 
 
Odgovor na poziv Združenja občin Slovenije k spremembi ZIPRS    
 
V Združenju občin Slovenije smo pozvali Vlado RS, da zaradi povečanja stroškov, ki ga bodo imele 
občine zaradi ukrepov na področju plač, spremeni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2017 in 2018 ter ustrezno prilagodi višino povprečnine, tako da se določena povprečnina za leto 
2017 poveča za 5,6 evrov, za leto 2018 pa za 9,1 evra. Izpostavljajo tudi, da je v okviru pogajanj za 
določitev povprečnine Ministrstvo za finance eksplicitno zagotovilo, da se bo izvedla uskladitev 
povprečnine, v kolikor bodo občine imele dodatne stroške po pogajanjih za plače v javnem sektorju. 
Navedeno je po mnenju Združenja občin Slovenije minimum, ki bi občinam pokril dodatne finančne 
obveznosti z naslova stroškov dela zaradi sklenjenega dogovora s sindikati, in je nujno, da se jih z 
zvišanjem povprečnine zagotovi, sicer bo to še dodatno oslabilo stabilnost delovanja lokalne 
samouprave. 
 
V letu 2017 pri povprečnini 530 EUR znašajo sredstva občin 1.095.042.817 EUR, vir financiranja bo 
celotna dohodnina, ki pripada občinam, v višini 1.088.687.033 EUR, ter finančna izravnava 6.355.784 
EUR. Za leto 2018 pa se povprečnina poviša za 6 evrov (536 evrov), hkrati pa se največjim ali pa 
ekonomsko najmočnejšim občinam vrača tudi 50 % primernega obsega sredstev v višini 9 milijonov 
evrov. Sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki se zagotavljajo v višini pet 
odstotkov skupne primerne porabe občin je določeno, da se dva odstotka sredstev v letu 2017 
zagotavljata v obliki nepovratnih sredstev, trije odstotki sredstev pa v obliki odobritve dodatnega 
zadolževanja občin v proračunu države. Za leto 2018 je predvidena obratna delitev.  
 
Ministrstvo za finance bo skladno z zavezo, ki jo je dalo v jesenskih pogajanjih, takoj po novem letu 
začelo pogovore o spremembi zneska povprečnine z namenom, da se upošteva dogovor s sindikati. 
Vsem trem združenjem je ministrstvo za finance že 21. 12. 2016 poslalo vabilo na sestanek glede 
spremembe višine povprečnine v letih 2017 in 2018. 
 
Predlog novele Zakona o tujcih 
 
Kot izhaja iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, lahko pritisk migracijskih 
tokov na Republiko Slovenijo ogrozi varnost in zdravje prebivalcev, še posebej ob nenadnem in 
množičnem prihodu migrantov. Z namenom zagotavljanja javnega reda in notranje varnosti tako predlog 
predvideva določene ukrepe, da se v primeru množičnega in nenadzorovanega prihoda migrantov 
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zagotovita notranja varnost in javni red Republike Slovenije ter omogoči normalno delovanje osrednjih 
institucij države in zagotavljanje vitalnih storitev. 
 
Predlog zakona omogoča hitro in učinkovito obravnavo tujcev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v 
Republiko Slovenijo ali so na ozemlju, kjer se bo predlagani ukrep izvajal, nezakonito.  Predlog Vladi 
Republike Slovenije omogoča, da na predlog Ministrstva za notranje zadeve Državnemu zboru 
Republike Slovenije predlaga, da v primeru spremenjenih razmer na področju migracij za obdobje šestih 
mesecev z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih šest mesecev odloči o uporabi ukrepa iz 10.b člena 
zakona, ki se nanaša na obravnavo tujcev, ki želijo na ozemlje vstopiti nezakonito na mejnih prehodih, 
in tujcev, ki v Republiko Slovenijo vstopijo izven mejnih prehodov. Predlog tudi določa, da Ministrstvo za 
notranje zadeve v predlogu za sprejem omenjene odločitve pripravi oceno možnih posledic 
spremenjenih razmer na področju migracij, predvsem glede vpliva na javni red in notranjo varnost 
države. V primeru spremenjenih razmer na področju migracij na podlagi odločitve Državnega zbora 
Republike Slovenije policija tujca, ki ne izpolnjuje pogojev za vstop, ali tujca, ki je nezakonito vstopil na 
ozemlje, privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je nezakonito vstopil. 
 
S predlogom zakona se tudi določa, da pravico do osnovne oskrbe tujcem, ki jim je v Republiki Sloveniji 
dovoljeno zadrževanje, zagotavlja vladni urad, pristojen za oskrbo migrantov. Vlada Republike Slovenije 
tako nalaga Generalnemu sekretariatu Vlade RS, da pripravi Odlok o ustanovitvi Urada za oskrbo 
migrantov, katerega osrednja naloga bi bila nastanitev in oskrba različnih kategorij migrantov. 
 
Mnenje k predlogu novele Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
 
Vlada meni, da predlagana dikcija dopolnitve 33. člen ZSRT, po kateri se za turistični aranžma ne 
štejejo storitve iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi, ni 
primerna. Predlagatelj zakona izvajanja teh storitev s strani teh organizacij namreč z ničemer ne 
omejuje; ne s spoštovanjem načela nepridobitnosti, niti z vključenostjo v letni delovni načrt šole. 
Predlagana dikcija bi dopuščala poseganje vzgojno-izobraževalnih organizacij na turistično tržišče, kjer 
za vse druge ponudnike turističnih storitev veljajo strogi pogoji, vključno z obveznostjo pridobitve 
licence, oziroma bi omogočala nelojalno konkurenco.  
 
Vlada RS bo v najkrajšem možnem času posredovala v Državni zbor RS predlog novega Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), v katerem bo skladno z Direktivo (EU) 2015/2302 celovito 
uredila vprašanje izjem od ureditve organiziranja turističnih paketov. Te izjeme bodo zajemale tudi vse 
strokovne ekskurzije in podobne oblike dela, ki so določene z letnim delovnim načrtom šole, 
predstavljajo način medpredmetnega izvajanja vzgojno izobraževalnega programa šole ter se ne 
izvajajo kot pridobitna dejavnost. Osnutek tega zakona je bil 1. 12. 2016 že posredovan v javno 
obravnavo.  
 
Glede na navedeno Vlada RS Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma ne podpira. 
 


