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168. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 16. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 168. redni seji med drugim sprejela predlog Zakona o 
socialnem vključevanju invalidov in Zakona o varnosti v železniškem prometu, določila predlog 
sprememb Zakona o železniškem prometu in predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
tajnih podatkih. Prav tako pa je določila dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških. Vlada RS pa je na občino Borovnica brezplačno 
prenesla štiri nepremičnine.  
 
Predlog Zakona o socialnem vključevanju invalidov 
Z novim zakonom Vlada širi krog invalidov, ki dobijo pravice po zakonu in sicer na: 

• osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, ki jim onemogoča 
samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje, 

• osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in 

• gluhoslepe osebe. 
 
S širitvijo kroga upravičence želimo reševati problematiko mladih ljudi, pri katerih pride do hude invalidnosti pred 
prvo zaposlitvijo in zato ne pridobijo pravic po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  Z zakonom 
se ne posega na področje socialno varstvenih storitev niti na področje delovno pravne. 
 
Invalidi s statusom po tem zakonu imajo pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne 
pomoči in varstvenega dodatka. Proračun jim krije prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pravico imajo 
do dodatka za pomoč in postrežbo po ZPIZ (tudi ocenjevanje višine IK na ZPIZ-u).  
 
Zakon omogoča prehod v zaposlitev in po prenehanju ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost. Če dobivajo 
plačo, jim kljub temu pripada nadomestilo do višine neto minimalne plače. 
 
Novost so podporne storitve in sicer: 

• usposabljanje za samostojno življenje 

• vseživljenjsko učenje 

• bivanja s podporo 

• storitve za starejše invalide. 
 

Storitve bodo invalidi plačevali z vrednotnicami. Z razvojem storitev socialnega vključevanja bo Slovenija sledila 
Konvenciji o pravicah invalidov. Storitve socialnega vključevanja je potrebno še razviti in preizkusiti v praksi. 
Nabor storitev bo do konca leta 2019 pripravilo ministrstvo v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo. V 
letih 2020 in 2021 bomo storitve preizkusili v praksi. Na ministrstvu se trudimo, da bi za pilotiranje storitev 
socialnega vključevanja pridobilo tudi evropska sredstva. Storitve socialnega vključevanja invalidov pomenijo 
velik korak naprej v smeri enakopravnega in enakovrednega vključevanja najtežjih invalidov v našo družbo in 
možnost, da bivajo v okolju, iz katerega izhajajo. Pomenijo deinstitucionalizacijo in za razliko od socialno 
varstvenih storitev ne pomenijo paketa storitev, ki jih mora uporabnik v celoti sprejeti ali zavrniti. Dajejo jim 
možnost izbire izvajalca podpornih storitev, njihovo osebno avtonomijo in individualne pravice, ki jih imamo drugi 
državljani.  
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Predlog Zakona o varnosti v železniškem prometu  
Poglavitni cilj predloga zakona je prenos evropskih direktiv o varnosti in interoperabilnosti železniškega prometa v 
slovenski pravni red. V skladu z direktivama bo nadzor nad prevozniki in upravljavci železniškega prometa ob 
Inšpektoratu RS za infrastrukturo izvajala tudi Javna agencija za železniški promet RS. 
 
Najpomembnejše rešitve na področju varnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog zakona, so določitev 
nalog in vlog udeležencev pri razvoju in izboljševanju varnosti, manj nacionalnih varnostnih predpisov in nova 
ureditev enotnega varnostnega spričevala za prevoznike, ki je pogoj za dostop na železniško infrastrukturo. 
 
Najpomembnejše rešitve na področju interoperabilnosti železniškega prometa, ki jih določa predlog zakona, pa 
so spremembe opredelitve železniškega sistema in podsistemov (vsi podsistemi morajo imeti ustrezno dovoljenje 
za obratovanje) ter ureditev področja dajanja tirnih vozil na trg, pri čemer se mora preveriti zlasti, da je tirno vozilo 
skladno s progo. 
 
Predlog sprememb Zakona o železniškem prometu 
Vlada je na današnji seji določila predlog sprememb Zakona o železniškem prometu in ga posredovala v 
obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku. 
 
Poglavitni cilj predloga sprememb zakona je prenos sprememb evropske direktive glede odprtja trga notranjih 
storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture. Ta direktiva je del 4. 
železniškega svežnja, njegov glavni cilj pa je odpraviti še preostale ovire za vzpostavitev enotnega evropskega 
železniškega območja s spodbuditvijo konkurenčnosti železniškega prometa. 
 
Ta direktiva določa skupna pravila o upravljanju prevoznikov in upravljavcev, financiranju infrastrukture in 
zaračunavanju uporabnine, pogojih za dostop do železniške infrastrukture in storitev ter o regulatornem nadzoru 
trga storitev v železniškem prometu. Pri tem je ključnega pomena, da se z namenom dokončne vzpostavitve 
enotnega evropskega železniškega območja razširja načelo prostega dostopa na trge notranjega železniškega 
prometa in spreminja upravljanje infrastrukture, da bi se zagotovil enak dostop do nje. S tem naj bi se povečala 
tudi rast železniškega prometa. 
 
Najpomembnejše rešitve, ki jih predlog sprememb zakona določa, so sprememba opredelitve upravljavca, 
opredelitev dodatnih varoval za zagotovitev neodvisnosti upravljavca v vertikalno integriranem podjetju, razširitev 
pravice do dostopa v notranjem potniškem prometu in razširitev pristojnosti regulatornega organa. 
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih  
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o tajnih podatkih (v nadaljnjem besedilu: ZTP) ne odstopajo od 
ciljev in načel, na katerih sloni že dosedanja ureditev tega področja. Poglaviten cilj predlagane novele ZTP je 
zgolj izboljšati učinkovitost sistema in posledično varnost tajnih podatkov. 
 
Sedanji ZTP praktično nima določb, ki bi urejale varovanje tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih 
sistemih, v katerih se obravnavajo oziroma hranijo tajni podatki, in eksplicitno opredeljevale naloge Urada Vlade 
RS za varovanje tajnih podatkov na tem področju. Predlagana dopolnitev ZTP zato zelo natančno določa 
sestavne dele sistema in potrebo po izvedbi postopka varnostne odobritve sistemov, v katerih se obravnavajo 
oziroma hranijo tajni podatki.  
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Na področju industrijske varnosti je največja novost podrobnejša ureditev preverjanja lastniške strukture 
organizacije in tako imenovanih povezanih oseb, to je oseb, ki imajo v lasti določen lastniški ali upravljavski 
delež organizacije, oziroma drugih oseb, ki nadzirajo ali bi lahko izvajale neposreden ali posreden nadzor nad 
organizacijo oziroma bi lahko vplivale na njeno dejavnost. Z določili, ki se nanašajo na obveznost pristojnih 
organov, da preverijo, ali povezane osebe niso sodelovale oziroma ne sodelujejo z organizacijami ali skupinami, 
ki ogrožajo vitalne interese RS ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je RS, se 
v zakonodajo vnaša jasnejša podlaga za varnostno preverjanje lastniške strukture organizacije. Z zdaj veljavno 
ureditvijo namreč ni podrobno opredeljen obseg potrebnega preverjanja tako imenovanega ozadja poslovanja 
organizacije, ki bi lahko bilo v nasprotju z varnostnimi, političnimi ali gospodarskimi interesi RS. Izkazalo se je 
tudi, da veliko organizacij, ki dostopajo do tajnih podatkov zaradi izvršitve naročil organa (naročnika), deluje v 
prostorih naročnika. Zato se je vedno znova postavljalo vprašanje, zakaj naj bi organizacija, ki zaradi narave 
tajnega naročila tajnih podatkov ne bo obravnavala v lastnih prostorih, izpolnjevala fizične in tehnične pogoje za 
varovanje tajnih podatkov. Zaradi zdaj veljavnih zakonskih določil namreč mnoge organizacije vlagajo velika 
finančna sredstva v izgradnjo oziroma vzpostavitev upravnih in varnostnih območij, čeprav jih za izvajanje 
konkretnih tajnih naročil dejansko ne potrebujejo. S predlagano ureditvijo se zvišuje raven varnostnih standardov 
na področju industrijske varnosti, ki bodo tako skladni z mednarodnimi varnostnimi standardi in s tujo prakso na 
tem področju.  
 
Tretji segment, pri katerem se je pokazala potreba po spremembah in dopolnitvah, je segment osebne varnosti. 
Trenutno veljavni 3. člen ZTP določa osebe, ki lahko v zvezi z opravljanjem svoje funkcije dostopajo do tajnih 
podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Krog oseb, ki lahko do tajnih podatkov dostopajo brez 
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov zaradi opravljanja svoje funkcije ali delovnih dolžnosti, je po slovenskih 
predpisih enormno širok in precej odstopa od primerljivih ureditev v državah članicah EU in zveze Nato, kjer je 
omejen na ključne nosilce oblasti. Glede na to, da zveza Nato in EU v svojih predpisih dostop do tajnih podatkov 
Nata in EU dovoljujeta osebam z dostopom brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov v skladu z nacionalno 
zakonodajo, je bila RS ob inšpekciji Nata in EU v RS vsakokrat opozorjena na preširok krog teh oseb. S 
predlagano spremembo bi bil dostop do tujih tajnih podatkov brez opravljenega varnostnega preverjanja 
omogočen le državnim funkcionarjem na najvišjih položajih. Predlog novega 3. člena je tako primerljiv z 
ureditvami, ki jih imajo v drugih državah članicah zveze Nato in EU, in v popolnosti odpravlja vse zadržke, ki sta 
jih ob inšpekcijskih pregledih navajali zveza Nato in EU. 
 
Vlada podpira spremembe Zakona o enakih možnostih žensk in moških 
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o enakih možnostih žensk in moških prenašajo  v pravni sistem 
določitve minimalnega deleža vsakega od spolov iz podzakonskega predpisa na raven materije zakona in sicer 
zgolj del veljavne Uredbe o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov glede imenovanja 
predstavnic in predstavnikov Vlade RS v javnih podjetjih ter v drugih osebah javnega prava. Namen tega je, da se 
že z zakonskimi ukrepi zagotovijo večje možnosti za enakomerno zastopanost žensk in moških pri upravljanju teh 
subjektov. Ker so samoupravne lokalne skupnosti ustanoviteljice večjega števila javnih podjetij in drugih oseb 
javnega prava kot država oziroma v njenem imenu vlada, je namen predloga tudi povečanje deleža predstavnic in 
predstavnikov manj zastopanega spola v organih upravljanja in nadzora v javnih podjetjih in osebah javnega 
prava, katerih ustanoviteljice so samoupravne lokalne skupnosti.  
 
Enakost žensk in moških je temeljno načelo demokratičnih družb, v katerih so ženske in moški enako udeleženi 
na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic 
in za razvoj osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter imajo enako korist od 
rezultatov, ki jih prinaša razvoj. Uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških v procesih odločanja je 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

načelo vključujoče demokracije in predpogoj, brez katerega ni mogoče doseči dejanske enakosti spolov. 
Neizkoriščen izobrazbeni in delovni potencial žensk je pomemben vir gospodarske in družbene rasti in razvoja, 
zato je polna zastopanost in udeležba žensk pri odločanju ključnega pomena. Dodajamo, da je 40-odstotna 
zastopanost žensk in moških na posameznem področju družbenega življenja razumen cilj, ki je opredeljen v 
številnih dokumentih Evropske unije v zvezi z uravnoteženo zastopanostjo spolov na mestih odločanja.  
 
V skladu s slovensko zakonodajo je spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških predvsem 
naloga vlade in ministrstev, ki v okviru svojih pristojnosti na svojih delovnih področjih z ustreznimi splošnimi in 
posebnimi ukrepi, uresničujejo enakost žensk in moških. Republika Slovenija na tem področju sledi praksi tistih 
držav, ki specifične določbe s področja enakosti žensk in moških vnašajo v področno zakonodajo,  osnovni zakon 
o enakosti žensk in moških pa vsebuje opredelitve pojmov in splošne določbe, ki se nanašajo na naloge vlade, 
ministrstev itd.  
 
Ker mora država s svojim ravnanjem ustvarjati pogoje za dejansko in ne le pravno enakost žensk in moških, 
Vlada Republike Slovenije podpira namen in cilje predlagane zakonske spremembe; izkušnje držav, ki so že 
sprejele tovrstno zakonodajo namreč kažejo, da se stanje na področju zastopanosti spolov spremeni samo ob 
uvedbi zakonske obveze. Pomemben akter na področju doseganja dejanske enakosti žensk in moških so 
samoupravne lokalne skupnosti, ki v skladu s svojimi nalogami in pristojnostmi urejajo številna z vidika enakosti 
žensk in moških pomembna področja življenja lokalnega prebivalstva.  
 
Dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega 
sektorja 
Sindikati javnega sektorja so na Vlado RS naslovili preko 80 stavkovnih zahtev, pri čemer pa se je večina 
sindikatov poenotila glede stavkovnih zahtev, ki se nanašajo na plače javnih uslužbencev. Te vključujejo višje 
uvrstitve delovnih mest do vključno 26. plačnega razreda in pri t.i. pooblaščenih uradnih osebah, kar je v 
kontekstu odprave anomalij že bilo realizirano v letu 2017, prav tako pa te zahteve vključujejo višje uvrstitve v 
plačne razrede pri drugih delovnih mestih nad 26. plačnim razredom, in sicer za 3 – 4 plačne razrede.  
 
Glede na izvedene stavke, dne 24.1.2018 (koordinacija stavkovnih odborov javnega sektorja), 12.2.2018 
(stavkovni odbor obe sindikatov policistov), 13.2.2018 (stavkovni odbor sindikatov zaposlenih v zdravstveni negi 
ter dejavnosti zdravstva in socialnega varstva) ter 14.2.2018 (stavkovni odbor sindikata v dejavnosti vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture), ob upoštevanju vsebine dosedanjega pogajalskega procesa, vladna stran 
ocenjuje, da je za uskladitev z večino sindikatov javnega sektorja potrebno določiti drugačen manevrski prostor za 
pogajanja vladne strani o razrešitvi stavkovnih zahtev.  
 
Brez dogovora z večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja bo upoštevaje vsebino stavkovnih zahtev in 
medsebojna razmerja na sindikalni strani praktično nemogoče doseči izpolnitev zakonskih pogojev za uveljavitev 
sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), s katero se v plačne razrede uvrščajo 
orientacijska delovna mesta in katere uveljavitev je ključna za vzdržna razmerja glede vrednotenja orientacijskih 
in ostalih delovnih mest oziroma nazivov, ki se v plačne razrede uvrščajo praviloma s kolektivnimi pogodbami 
posameznih dejavnosti javnega sektorja. 
 
Zgoraj navedeno potrjuje tudi dejstvo, da Aneks št. 12 h KPJS, s katerim naj bi se odpravile anomalije pri 
vrednotenju delovnih mest in nazivov nad 26. plačnim razredom, ni bil uveljavljen, saj ga je podpisalo le 9 od 
skupaj 42-tih reprezentativnih sindikatov v javnem sektorju. Domnevati je, da je eden od razlogov, da so sindikati 
zaveze iz Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki se nanašajo na 
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odpravo anomalij prekvalificirali v stavkovne zahteve, prav dejstvo, da v zvezi z dosedanjim selektivnim pristopom 
po višjih uvrstitvah posameznih delovnih mest in nazivov iz naslova odprave anomalij, na sindikalni strani ni bilo 
mogoče doseči večinskega soglasja. 
 
Upoštevaje navedeno vlada določa dopolnitev izhodišč za pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov 
javnega sektorja, in sicer:  
1. Za višje plače se nameni 1 odstotek mase sredstev za plače v javnem sektorju;   
2. Morebitno dodatno povišanje plač od učinka iz 1. točke pa je dopustno zgolj pod pogojem, da se ob 

upoštevanju makroekonomskega okvirja in dejstva, da se sporočajo varčevalni ukrepi, ustvari dodaten 
finančni prostor iz naslova iz drugih ukrepov, ki jih vključujejo dopolnjena izhodišča v 4. točki; 

3. Umik dosedanjega predloga vladne strani, ki se nanaša na delovna mesta, primerljiva z delovnimi mesti 
zdravnikov; 

4. Morebitno dodatno povišanje plač iz 2. točke je v pogajalskem procesu s sindikati dopustno dogovoriti pod 
naslednjimi pogoji: 
a) katerikoli predlog vladne strani ne sme preseči finančnega učinka glede na makroekonomski okvir, kot ga 
je že določila vlada na seji, dne 18.1.2018; 
b) v okviru pogajalskega procesa se ne sme sprejemati nobenih dodatnih zavez za višanje uvrstitev v plačne 
razrede celotnih poklicnih skupin; 
c) v pogajalskem procesu je treba dogovoriti dinamiko realizacije višjih plač na način, ki bo omogočal 
spoštovanje sprejetega makroekonomskega okvira; 
d) v pogajalskem procesu se s sindikalno stranjo dogovorijo tudi drugi ukrepi, ki bodo prispevali k ustvarjanju 
možnosti za uveljavitev spremenjenih uvrstitev, predvsem na področju pridobitve pravice do izplačila višje 
plače iz naslova napredovanj in na področju učinkovitosti javnega sektorja ter drugih ukrepov, ki vplivajo na 
skupni strošek dela v javnem sektorju; 

5. V okviru pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja naj se nadaljujejo dogovarjanja o 
ureditvi medsebojnih razmerij med različnimi poklicnimi skupinami s ciljem povečanja možnosti skupnega 
dogovora med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.  

 
Brezplačni prenos državnega premoženja na Občino Borovnica 
Vlada prenaša na Občino Borovnica 4 nepremičnine, 2 v k.o. 2004 – Borovnica in 2 v k.o. 2006 - Zabočevo, ki so 
trenutno v upravljanju Ministrstva za obrambo in v lasti Republike Slovenije.  
 
Zadevne nepremičnine se z namenom uporabe v razvojne namene na občino prenašajo zaradi izvedbe 
načrtovanega projekta »Parkirišče in dovozna pot pri železniški postaji Borovnica«. Občina bo zadevne 
nepremičnine uporabljala predvsem kot površine za parkiranje. Skladno z načrtovanim projektom bo občina na 
zadevnih nepremičninah uredila parkirni prostor in asfaltirala 2.500 m2 površin za najmanj 100 osebnih vozil in 3 
avtobuse, uredila  odvodnjavanje asfaltiranih površin, prometno in varnostno talno in vertikalno signalizacijo za 
dostop do parkirišča, namestila polnilne postaje za napajanje najmanj 10 električnih vozil, postavila najmanj 10 
svetil za osvetlitev parkirišča, avtomatske zapornice za uravnavanje dostopa in izstopa iz parkirišča, pokrito 
kolesarnico s stojali, ki omogočajo varno zaklepanje koles s kapaciteto najmanj 50 koles, ekološki otok za ločeno 
zbiranje odpadkov, utrdila makadamsko dovozno pot z novim nasutjem širine 4 m in dolžine 240 m ter ob njej 
namestila pripadajočo prometno in varnostno signalizacijo, ostale neasfaltirane površine pa bo hortikulturno 
uredila. 
 
 


