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176. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 12. 4. 2018 - Vlada RS je na svoji 176. redni seji med drugim sprejela Nacionalni 
reformni program 2018 in prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. Sprejela je tudi mnenje k predlogu novele zakona 
o prispevkih za socialno varnost in mnenje o zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS 
znova odloča o noveli zakona o igrah na srečo. Vlada RS je sprejela tudi odgovor na pisno 
poslansko v zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in podzakonskih predpisov na 
občinske proračune. Prav tako pa je sprejela sklep o ustanovitvi vladne delovne skupine za 
pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč, razrešila 
nacionalno koordinatorko za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za Jadransko-
jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo ter sprejela sklep o razrešitvi in prenehanju 
delovanja posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev stavkovnih zahtev.  
 
Nacionalni reformni program  
Nacionalni reformni program je letni dokument vsake države članice EU, v katerem so navedeni ukrepi 
za doseganje glavnih ciljev Strategije Evropa 2020 ter načrtovane prednostne naloge. Predstavlja 
ključno obveznost države v procesu evropskega semestra.  
 
Evropska komisija je novembra 2017 sprejela letni pregled rasti, ki zaznamuje začetek evropskega 
semestra za usklajevanje ekonomskih politik za leto 2018. Komisija v pregledu poziva države članice, 
naj okrepijo svoja prizadevanja pri treh prednostnih področjih ekonomske politike – spodbujanju naložb, 
izvajanju strukturnih reform in zagotavljanju odgovornih fiskalnih politik.  
 
Februarja letos je komisija sprejela poročilo o državi in poglobljen pregled za Slovenijo za preteklo leto. 
Komisija ugotavlja, da Slovenija po šestih letih nima več makroekonomskih neravnovesij. Ključni 
poudarki so, da se javni dolg zmanjšuje, investicije rastejo, okrepljen je bančni sektor in gospodarstvo je 
manj zadolženo, na trgu dela pa se nadaljujejo pozitivna gibanja.  
  
Pozitivne ocene potrjujejo dosedanje delo in pozitivne učinke izpeljanih reform in ukrepov v zadnjih letih. 
Gospodarske razmere v Sloveniji se izboljšujejo od leta 2014. V začetku leta 2017 je bruto domači 
proizvod dosegel predkrizno raven. Z letom 2016 se je začela zmanjševati tudi vrzel v gospodarski 
razvitosti Slovenije glede na povprečje EU, merjeni z bruto domačim proizvodom na prebivalca v 
standardih kupne moči. Gospodarska rast je vedno bolj široko osnovana. Tuje povpraševanje je s 
hkratnim izboljšanjem konkurenčnosti izvoznikov omogočilo razmeroma visoko rast izvoza. V domačem 
okolju se je v tem obdobju znatno zmanjšala negotovost, k čemur so pomembno prispevali ukrepi 
ekonomske politike, zlasti sanacija bančnega sistema in postopno izpolnjevanje zavez na fiskalnem 
področju, kar je izboljšalo percepcijo Slovenije na finančnih trgih. Potrošnja gospodinjstev raste že od 
konca leta 2013, spodbujajo jo ugodna gibanja na trgu dela in visoko zaupanje potrošnikov. Predvsem v 
letu 2017 pa so se vidneje povečale tudi investicije v osnovna sredstva, ki so v predhodnih letih precej 
nihale zaradi dinamike črpanja EU sredstev ob izteku prejšnje finančne perspektive. Investicije v 
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opremo in stroje rastejo že od leta 2014, sredi leta 2016 so začele oživljati tudi investicije v stanovanja, 
ki so se v krizi zmanjšale za skoraj 60 %.  
 
Ključni cilj tudi prihodnje ekonomske politike države mora ostati zagotavljanje pogojev za ohranjanje 
vzdržne gospodarske rasti, brez pregrevanja, s posebnim poudarkom na ukrepih, ki zagotavljajo 
zviševanje dodane vrednosti na zaposlenega. S tem pristopom se lahko zagotovi dokončanje procesa 
postopne javnofinančne konsolidacije, ustvari pogoje in fiskalni prostor za povečanje odpornosti in 
absorpcijske moči gospodarstva za blaženje učinkov naslednjega  obrata v gospodarskem ciklu. Ob tem 
je potrebno načrtovati nadaljnje ukrepe za transparentnost javnih financ in za učinkovito oziroma k 
merljivim ciljem usmerjeno porabo javnih sredstev. Ti ukrepi, skupaj s pravočasno prenovo 
pokojninskega sistema ter čimprejšnjo reformo zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne oskrbe,  
naslovijo ključne dolgoročne javnofinančne izzive zaradi staranja prebivalstva.   
 
Ključni ukrepi prihodnje ekonomske politike države bi po mnenju vlade zato morali biti usmerjeni v štiri 
prioritetna področja v skladu s strategijo razvoja Slovenije: 

1. nadaljnje izboljšanje slovenskega poslovnega okolja za zagotavljanje večje konkurenčnosti v 
podporo v izvoz usmerjenega odprtega gospodarstva; 

2. določitev prioritetnih področij za javne investicije, ki se financirajo iz domačih proračunskih in 
evropskih sredstev, in prioritetnih področij za podporo zasebnim investicijam;  

3. odpravljanje neskladij med rezultati izobraževalnega sistema in potrebami gospodarstva ter 
okrepitev vlaganj v razvoj, raziskave ter inovacije v skladu s Strategijo spretnosti; 

4. oblikovanje ustreznih politik na področju trga dela, vključno s ciljno usmerjeno politiko za mlade 
in starejše. 

 
Prvo vmesno poročilo o uresničevanju Strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji do leta 2020 
Aktivnosti vlade se nanašajo na uresničevanje akcijskega načrta skozi normativno dejavnost (šest 
zakonov in navodilo za izvajanje poslovnika Vlade RS) in z aktivnostmi, ki niso povezane s 
spremembami predpisov (priprava smernic za občinske uprave, izvedba izobraževalnih vsebin itd.).  

 
Izvedene aktivnosti iz Strategije razvoja lokalne samouprave 2020 so razdeljene v dve skupini, na tiste, 
ki sodijo v sklop 'demokratičnost' in tiste, ki sodijo v sklop 'učinkovitost'.  
 
Med temi je nekaj takšnih, ki so ali bodo realizirane skozi nove zakonodajne rešitve npr. novele zakonov 
o občinskem redarstvu, o lokalni samoupravi, o financiranju občin in o lokalnih volitvah. Druge pa so 
projektne vsebine, ki se nanašajo na trajno ali časovno omejeno aktivnost ministrstva pri strokovnem 
nadzoru občin, ozaveščanje o vlogi sodelovanja prebivalcev, krepitev transparentnosti, zakonodajno 
sled in preprečevanje lobiranja.  
 
Podrobnejši prikaz realizacije akcijskega načrta je zajet v prilogi Uresničitev strateških usmeritev 
akcijskega načrta (stanje marec 2018) in sicer v obliki tabele.  
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Mnenje k predlogu novele zakona o prispevkih za socialno varnost 
Vlada je sprejela mnenje k predlogu novele zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je DZ RS 
predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Vlada predlagani izenačitvi 
prispevne stopnje prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca in zavarovanca 
nasprotuje. 
 
Skupina poslank in poslancev predlaga izenačitev prispevne stopnje prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje delodajalca s prispevno stopno zavarovanca, torej povečanje z 8,85 % na 15,50 
odstotka. Dvig naj bi se uveljavil postopoma, in sicer po dve odstotni točki v letih 2020 in 2021 ter za 
2,65 odstotne točke v letu 2022.  
 
Vlada temu predlogu nasprotuje, saj pomeni enostranski poseg v sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja brez upoštevanja vseh ostalih elementov tega sistema in učinkov na ostale družbene 
podsisteme. Po mnenju vlade predlog znatno povečuje stroškovno obremenitev dela na vseh segmentih 
gospodarstva in tudi v javnem sektorju. To predstavlja poslabšanje enega temeljnih elementov 
konkurenčnosti poslovnega okolja, za katerega se že dalj časa ugotavlja, da je eden od pomembnih 
elementov, po katerem Slovenija ni konkurenčna. 
 
Predlog bi po oceni vlade vplival tudi na ekonomsko emigracijo najperspektivnejšega dela mlade 
generacije in na povečanje tveganja za sivo ekonomijo (povečanje zaposlovanja in dela na črno). 
 
Mnenje o zahtevi o ponovnem odločanju o noveli zakona o igrah na srečo  
Vlada je sprejela mnenje o zahtevi državnega sveta, da državni zbor znova odloča o noveli zakona o 
igrah na srečo, ki jo je državnemu zboru predložil poslanec Branko Zorman, sprejeta pa je bila 20. 
marca 2018. Vlada podpira zahtevo državnega sveta, da poslanci znova odločajo o sprejetem zakonu, 
ter predlaga, naj navedenega zakona ne sprejmejo, saj področja iger na srečo ne ureja celovito.  
 
V iztekajočem se mandatu vlade je bilo kar nekaj poskusov celovitega pristopa, vendar jih ni bilo 
mogoče izvesti. A to še ne pomeni, da je treba pristati na izrazito delne, nepremišljene in pomanjkljive 
rešitve, kakršna je sprejeta in ki ureja zgolj področje stav. Zaradi izrazito partikularnega dometa se 
zakon (razen za prireditelje stav) ne dotakne niti odprave zahteve po sedežu koncesionarja v Sloveniji, 
ki ni skladna z evropskim pravnim redom, niti odprave administrativnih ovir, ko gre za zmanjšanje števila 
reguliranih poklicev, niti lastniške sestave gospodarskih družb, ki imajo koncesijo za prirejanje posebnih 
iger na srečo v igralnici in kjer bi bilo treba za pritegnitev domačih in tujih vlagateljev nujno odpraviti 
omejitve pri lastniški sestavi teh gospodarskih družb in s tem slediti tudi strategiji upravljanja kapitalskih 
naložb države.  
 
Vlada meni, da je bolj smiselno pristopiti k pripravi celovitih zakonskih rešitev, ki bi temeljile na 
predhodno izvedenih analizah, po možnostih v okviru priprave nove strategije razvoja iger na srečo, ki bi 
bila podlaga za vodenje politike ter sprejemanje ukrepov na področju prirejanja iger na srečo v 
naslednjem desetletnem obdobju. V okviru priprave omenjene strategije bi bilo treba izvesti tudi analize, 
ki bi podale bolj verodostojne ocene o številu igralcev, ki igrajo pri tujih ponudnikih športnih stav, ter 
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ocene o vplačilih slovenskih igralcev pri tujih ponudnikih. Na podlagi tako izvedenih analiz bi bilo 
mogoče z večjo gotovostjo opraviti premislek o tem, na kak način urediti področje stav, da bi lahko 
dosegli namen okrepitve financiranja fundacij, ki se financirajo iz koncesijskih dajatev. Po mnenju vlade 
ocene, na katerih temelji novela, podlage za tehten razmislek ne morejo podati. 
 
Predlagana ureditev vstopa novih koncesionarjev na trg stav tudi ne pomeni nujno zvišanja prihodkov, ki 
jih v Sloveniji prejemata obe fundaciji. Potencialni novi koncesionarji bi ob vstopu na legalni trg v začetni 
fazi pričakovano ponudili boljše kvote, kar pomeni višje dobitke in izplačila, ta pa znižujejo osnovo za 
davke in koncesijsko dajatev, ki je razlika med vplačili in izplačili v stave. 
 
Kot je bilo večkrat poudarjeno, je namen sprejete ureditve odpreti trg stav, zato je nerazumljiva izjemno 
visoka vstopna provizija v višini 500.000 evrov, kar je bistveno več od tiste, ki jo je denimo ob odprtju 
trga uzakonila Danska (okoli 35.000 evrov), ki je bila tudi s strani predlagatelja novele zakona pogosto 
omenjena kot zgled. Vprašanje je, koliko ponudnikov bi se odločilo za takšen vložek, tudi ob 
upoštevanju visoke davčne obremenitve iger na srečo. 
 
Izpostavljajo tudi dejstvo, da je sprejeta novela zakona o igrah na srečo tehnični predpis, kar pomeni, da 
bi moral biti že predlog novele (torej pred sprejemom) predložen v postopek predhodne notifikacije 
Evropski komisiji.  
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in 
podzakonskih predpisov na občinske proračune 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora RS Jožeta Tanka v 
zvezi z ovrednotenjem finančnih posledic zakonov in podzakonskih predpisov na občinske proračune. 
 
Sistem financiranja občin ureja Zakon o financiranju občin (ZFO-1). Zakon v 11. členu določa naloge, 
katerih stroški se upoštevajo za ugotovitev primerne porabe občine in jih morajo občine opravljati na 
podlagi zakonov. Z ZFO-1, ki ga je sprejel državni zbor decembra 2017, pa je bil bolj natančno določen 
postopek izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog. Na podlagi 12. člena ZFO-1 je 
vlada že sprejela Uredbo o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog, 
na podlagi katere se bodo vsako leto izračunavali povprečni stroški za financiranje nalog občin. Z novim 
ZFO-1 je bil postopek določitve povprečnine ločen od postopka izračuna povprečnih stroškov za 
financiranje občinskih nalog. 
 
Postopek za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog v tekočem letu, za naslednji 
dve proračunski leti, se začne z izračunom navedenih stroškov in ga pripravi Ministrstvo za finance ob 
upoštevanju: tekočih odhodkov in tekočih transferov za te naloge v preteklih štirih letih, ki jih občine 
sporočajo ministrstvu; povečanega ali zmanjšanega obsega ocenjenih tekočih odhodkov in transferov 
za tekoče leto zaradi učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, ki 
jih ugotovi ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog (11. člen ZFO-1) in zmanjšanja tekočih 
odhodkov in transferov za sredstva sofinanciranja teh nalog iz državnega proračuna in od uporabnikov 
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javnih storitev ter zmanjšanja za obvezne dajatve, določen v področnih predpisih za naloge iz 11. člena 
ZFO-1 v prejšnjih štirih letih. 
 
Na podlagi ZFO-1 namreč Ministrstvo za finance ugotovi obseg sredstev, ki so jih občine namenile za 
izvajanje obveznih nalog določenih s področnimi zakoni, ta obseg pa se zmanjša za sredstva 
sofinanciranja obveznih nalog. Poleg tega pa se obseg sredstev lahko poveča ali zmanjša zaradi 
finančnih učinkov novih in spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, ki jih ugotovi 
ministrstvo, pristojno za področje občinskih nalog. Postopek ugotavljanja finančnih učinkov novih in 
spremenjenih predpisov, sprejetih v prejšnjem in tekočem letu, vodi Ministrstvo za finance vsako leto 
pred začetkom pogajanj z  združenji občin za določitev višine povprečnine.  
 
Ministrstvo za finance, izračuna povprečne stroške za financiranje občinskih nalog za naslednji dve 
proračunski leti in jih z obrazložitvami pošlje reprezentativnim združenjem občin najpozneje do 1. julija 
tekočega leta (12. člen ZFO-1).  
 
Vlada ugotavlja, da bodo zahtevani podatki dostopni v zakonskem roku, to je do 1. julija 2018.  
 
Sklep o ustanovitvi delovne skupine vlade za pripravo sistemskih sprememb zakonodaje v zvezi 
z odpravo posledic naravnih nesreč 
Delovno skupino bo vodil predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, člani pa bodo predstavniki 
Ministrstva za obrambo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za finance in 
Službe Vlade RS za zakonodajo. Naloga delovne skupine je do 1. aprila 2019 pripraviti sistemske 
spremembe zakonodaje v zvezi z odpravo posledic naravnih nesreč, ki bodo omogočale hitro ukrepanje 
brez posebnih interventnih zakonov za posamezne škode. 
 
Razrešitev nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za 
Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo  
Vlada je z mesta nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko regijo, Strategijo EU za 
Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo razrešila mag. Andrejo Jerina. 
 
Mag. Andrejo Jerina je bila na delovno mesto nacionalne koordinatorke za Strategijo EU za Podonavsko 
regijo, Strategijo EU za Jadransko-jonsko regijo in Strategijo EU za Alpsko regijo imenovana na 4. redni 
seji Vlade Republike Slovenije, dne 9. oktobra 2014. Na 176. seji, 12. april 2018, pa jo je, zaradi 
opravljanja drugih delovnih obveznosti, razrešila. 
 
Sklep o razrešitvi in prenehanju delovanja posebne vladne pogajalske skupine za razrešitev 
stavkovnih zahtev  
Vlada RS od 20. 3. 2018 opravlja tekoče posle, med katere pogajanja s sindikati javnega sektorja ne 
spadajo, zato posebna vladna pogajalska skupina za razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja, imenovana s sklepom vlade 16. 1. 2018 in s sklepom vlade 22. 2. 2018, 
preneha delovati, člani pa se razrešijo. 


