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167. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 7. 2. 2018 - Vlada RS je na svoji 167. redni seji med drugim izdala Uredbo o upravnem 
poslovanju, se seznanila z Informacijo o poteku pogajanj o stavkovnih zahtevah reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja in sprejela Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske 
jame za obdobje 2018–2022. Prav tako pa se je seznanila z Letnim poročilom stalne 
koordinacijske skupine za promocijo Republike Slovenije, sprejela Odgovor na poslansko 
vprašanje v zvezi z dogovori za razvoj regij in stališče do sprejetih sklepov na seji Odbora za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob obravnavi Predloga Zakona o spremembi 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Imenovan pa je bil tudi generalni direktor 
Agencije RS za okolje. 
 
Uredba o upravnem poslovanju 
Predlog Uredbe o upravnem poslovanju (UUP) nadomešča trenutno veljavno Uredbo o upravnem 
poslovanju zaradi v praksi zaznane potrebe po prenovi, ki je v večini posledica preživetosti nekaterih 
določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje, potrebe po odpravi administrativnih bremen za 
uradne osebe in nomotehničnih pomanjkljivostih, ki izhajajo iz dejstva, da je bila trenutno veljavna 
uredba sprejeta z združitvijo šestih podzakonskih aktov. Ob tem je bila dogovorjena nova struktura 
UUP, ki pa ima za posledico bolj pregleden in krajši predpis. 
 
Glavne rešitve, ki zadevajo elektronsko poslovanje: 

• pri pripravi upravnih overitev elektronskih kopij dokumentov v fizični obliki je dogovorjeno 
vprašanje posredovanja overjenega dokumenta; 

• določena je obveznost poslovanja organov z dokumenti v elektronski obliki; 

• poenotena je obravnava dokumentov v fizični in elektronski obliki v enotnih členih, ločeno so 
urejene le razlike (ovoj, tiskanje popisa zadeve,…); 

• termin »centralni informacijski sistem za oddajo vlog, vročanje in obveščanje«, ki kot takšen 
sam po sebi ni bil nikoli vzpostavljen, je konkretiziran z realnimi rešitvami (sistemom za oddajo 
vlog ter informacijskim sistemom za vročanje). 

 
Druge pomembnejše rešitve so: 

• odpravljena je štampiljka (žig) kot oblikovna značilnost (sestavina) dokumentov, ukinjena 
štampiljka »kopija enaka izvirniku« in posodobljen pojem prejemne štampiljke, pri čemer je 
ohranjena določitev oblike štampiljke za primere, ko jo predvideva področna zakonodaja (npr. 
Zakon o splošnem upravnem postopku); 

• pri členu, na podlagi katerega mora organ odgovoriti na vsak dopis, so izrecno določeni nekateri 
pogoji za pripravo odgovora, na novo je opredeljeno postopanje organa v zvezi s prejetim 
dopisom; 

• konkretiziran je postopek izločanja dokumentov v fizični obliki, ki so bili pretvorjeni v elektronsko 
obliko; 

• razširjene so določbe v zvezi z varovanjem ljudi in premoženja; 
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• opredeljeno je potrjevanje, da je kopija dokumenta enaka izvirniku upoštevajoč različne možne 
oblike; 

• ustrezno so spremenjene določbe, za katere se je ocenilo, da zahtevajo nepotrebno birokracijo: 
pri kontroli skeniranja se ne zahteva več vsaj 4 kontrol letno, način kontrole skeniranja ni več 
izrecno določen, ni več predvideno komisijsko odpiranje poškodovanih pošiljk, ukinjena so 
poročila Arhiva RS, ukinjena je opredelitev formatov, ki jih državna uprava sprejema,…; 

• zmanjšano je število pojmov, ki so opredeljeni že v ostalih predpisih ali pa je njihov pomen 
logičen, ostali so poenoteni; 

• na novo je konkretiziran državni portal eUprava, pri čemer je usklajen z dikcijo spremenjenega 
Zakona o državni upravi; 

• v skladu s potrebami organov je dopolnjen okvirni načrt klasifikacijskih znakov. 
 
 
Pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 
I. Potek pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki se neposredno nanašajo na povišanje plač in drugih 
prejemkov zaposlenih v javnem sektorju 
Sindikati javnega sektorja so na Vlado RS naslovili preko 80 stavkovnih zahtev, ki so bile podrobneje 
predstavljene ob sprejetju Izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah reprezentativnih sindikatov 
javnega sektorja, ki jih je Vlada RS sprejela 11.1.2018. Naknadno po sprejemu navedenega sklepa, pa 
so svoje stavkovne zahteve posredovali še nekateri sindikati javnega sektorja. 
 
Temeljne značilnosti vseh različnih stavkovnih zahtev je zahteva po zvišanju plač oziroma drugih 
prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, pri čemer so sicer iste stavkovne zahteve tudi 
različno vsebinsko vrednotene. Posamezni sindikati k temu dodajajo še nekatere druge zahteve (npr. 
vrnitev višine prejemkov oziroma povračil, ki so bile znižane v letu 2012 zaradi krize na raven pred 
znižanjem, in sicer s 1.1.2019, višji regres za letni dopust, drugačna ureditev delovnega časa, tudi ko 
gre za delo s strankami, dodatki k plačam, jubilejne nagrade, standardi in normativi, dodatno 
pokojninsko zavarovanje itd.). 
 
Posebna vladna pogajalska skupina, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije za razrešitev 
stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 16.1.2018, je skladno s pooblastili 
opravila pogajanja o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki se neposredno nanašajo na povišanje plač in drugih 
prejemkov zaposlenih v javnem sektorju. Posebna vladna pogajalska skupina je opravila več krogov 
pogajanj s štirimi pogajalskimi skupinami sindikatov, ki so ločeno napovedali stavke in izrazili zahtevo po 
ločenih pogajanjih. 
 
Pogajanja so potekala na naslednjih sejah: 
a) S Koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja dne 19.1.2018, 22.1.2018 in dne 
31.1.2018, 
b) S Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) dne 12.1.2018, 23.1.2018, 
30.1.2018 in dne 6.2.2018, 
c) S Sindikatom zdravstva in socialnega varstva Slovenije in Sindikatom delavcev v zdravstveni negi 
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Slovenije dne 26.1.2018 in dne 2.2.2018, 
d) S Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije dne 25.1.2018, pri čemer je dne 
7.2.2018 že sklican nov krog pogajanj z obema sindikatoma.  
 
V pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o razrešitvi stavkovnih zahtev je posebna 
vladna pogajalska skupina predstavila vladna stališča do stavkovnih zahtev, ponudila dopolnjen nabor 
delovnih mest, ki so po mnenju Vlade RS primerljiva z delovnimi mesti zdravnikov ter se opredelila do 
posameznih stavkovnih zahtev.  
 
Po vsebini ostajajo stavkovne zahteve sindikatov nespremenjene in glede ocene finančnega učinka še 
vedno pomenijo nekaj manj kot 1 mrd  EUR, pripravljeni pa so se pogajati o postopni uveljavitvi ukrepov, 
ki bi realizirali njihove stavkovne zahteve (npr. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega 
sektorja predlaga, da se vrednosti plačnih razredov plačne lestvice vrnejo na raven pred Zakonom za 
uravnoteženje javnih financ vrnejo postopno, in sicer tako, da se za 4% vrednost plačnih razredov 
poviša s 1.7. v letošnjem letu, preostalih 4% pa s 1.7. v letu 2019).  
 
V zvezi s stavkovnimi zahtevami, ki se nanašajo na odpravo ukrepov, ki so bili trajno uvedeni na pod lagi 
Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v letu 2012,  je Vlada RS v Dogovoru o ukrepih na 
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju pristala na začetek pogajanj v letu 2018. V 
VII. točki Dogovora sta se strani dogovorili o pričetku pogajanj o preostalih ukrepih na področju stroškov 
dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora in so se uveljavili s sprejetjem Zakona za 
uravnoteženje javnih financ in aneksov h kolektivnim pogodbam v letu 2012.  
 
V pogajanjih je bilo sindikatom javnega sektorja predstavljeno, da v obdobju rasti plač in mase stroškov 
dela v javnem sektorju že iz razloga odprave začasnih varčevalnih ukrepov, ni realnih možnosti za 
dodatno povečanje stroškov dela, ki bi nastali z odpravo trajnih ukrepov, uvedenih na podlagi ZUJF. 
Možno pa je odpreti razpravo o posameznih ukrepih, ki nimajo večjega vpliva na povečevanje mase 
stroškov dela (kot npr. povračilo stroškov prevoza na delo in z dela in odpravnina ob upokojitvi). Prav 
tako materialne zmožnosti ne omogočajo spremembe vrednosti plačnih razredov plačne lestvice na 
raven pred Zakonom za uravnoteženje javnih financ.  
 
II. Potek pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in 
drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju 
V zvezi s stavkovnimi zahtevami, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov 
zaposlenih v javnem sektorju je 5.2.2018 potekal sestanek posebne vladne pogajalske skupine za 
razrešitev stavkovnih zahtev reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, in sicer v širši sestavi.   
 
Na sestanku so bile obravnavane vse stavkovne zahteve, s katerimi se je vlada seznanila na seji 
11.1.2018. Posebna pozornost je bila namenjena stavkovnim zahtevam, ki se neposredno ne nanašajo 
na plače in druge prejemke zaposlenih. Vladna pogajalska skupina za razrešitev stavkovnih zahtev se je 
opredelila do teh stavkovnih zahtev, pri čemer je bilo dogovorjeno, da resorno pristojna ministrstva 
opravijo pogajanja s sindikati v skladu z usmeritvami, dogovorjenimi na tem sestanku ter upoštevaje 
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sklep Vlade RS z dne 18.1.2018. Ta namreč pooblašča resorno pristojna ministrstva za pogajanja o 
stavkovnih in drugih zahtevah iz njihove pristojnosti, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in 
drugih prejemkov zaposlenih po predhodni uskladitvi pogajalskih izhodišč v okviru posebne vladne 
pogajalske skupine. 
 
Odlok o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018–2022 
Odlok določa vizijo zavarovanega območja in poslanstvo parka.  Vsebuje opis in celovito oceno stanja v 
parku ter oceno stanja na vplivnem območju parka in določa cilje varstva in razvoja ter način 
uresničevanja teh ciljev in načine za spremljanje učinkovitosti izvajanja tega programa. 
 
Regijski park Škocjanske jame je pomemben člen globalne mreže zavarovanih območij. To območje je 
pomembno zaradi geoloških, geomorfoloških in hidroloških značilnosti Krasa, njegove biotske 
raznovrstnosti in naravnih vrednot ter kulturne krajine na lokalni, državni in mednarodni ravni. Ima status 
širšega zavarovanega območja regijskega parka po slovenski zakonodaji, status varovanega območja 
po evropskem pravu (območje Natura 2000) in tri pomembne opredelitve na mednarodni ravni 
(Svetovna dediščina – UNESCO, Ramsarska lokaliteta in Biosferno območje MAB). 
 
Park ima z Zakonom o regijskem parku Škocjanske jame (ZRPŠJ) določeno mejo zavarovanega in 
vplivnega območja, kar sovpada tudi z zavarovanjem Škocjanskih jam kot svetovne dediščine UNESCO 
in mokriščem mednarodnega pomena po Ramsarski konvenciji. Zavarovano območje parka meri 401 
ha, vplivno pa okoli 45 000 ha, ki zajema celotno porečje reke Reke in se razprostira v šest občin.  
 
Dolgoročni upravljavski cilji so ohranjanje Škocjanskih jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanje 
ugodnega stanja naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov, sodelovanje pri 
varstvu kulturne dediščine, razvijanje okolju prijaznega obiskovanja in širjenje zavesti o parku, krepitev 
vključevanja lokalnega prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku ter krepitev vloge 
upravljavca parka na vplivnem in prehodnem območju.  
 
V okviru javne službe opravlja zavod več dejavnosti, med katerimi so priprava programa varstva in 
razvoja Škocjanskih jam. Zavod skrbi za vzdrževanje, obnavljanje in zavarovanje spomenikov in 
znamenitosti na zavarovanem območju parka, stalno spremlja in analizira stanje naravnih vrednot ter 
kulturne dediščine v parku, usklajuje raziskovalne naloge v zvezi s parkom in organizira raziskovalno 
delo, sodeluje pri mednarodnih projektih, skrbi za javno predstavitev parka, izvaja in organizira 
izobraževanja, pripravlja in vzdržuje poti ter označbe v parku, sodeluje z lastniki posameznih 

spomenikov v parku  strokovna pomoč in svetovanje, vzdržuje jamsko infrastrukturo za obisk jam in 
opravlja vodniško službo po parku in jamah ter vodi informacijski center. Pomembno vlogo pa ima zavod 
tudi pri razvijanju in spodbujanju trajnostnega turizma ter vključevanju lokalnega prebivalstva in 
skupnosti v programe izobraževanja v parku.  
 
V preteklem petletnem obdobju (2013–2017) je zavod pridobil okoli 12,6 mio EUR prihodkov, 19 % iz 
proračuna RS, 63 % iz nejavnega vira javnega financiranja (vstopnine) in tržnega dela (prodaja 
spominkov in najemnine), 1 % iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter 17 % iz mednarodnih 
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projektov (večina je iz strukturnih skladov – Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESSR). V okviru 
programov in projektov je bilo porabljenih 2,4 mio EUR, od tega 79 % sredstev za investicije (v večini 
sredstva ESSR).  
 
Letno poročilo stalne koordinacijske skupine za promocijo Slovenije 
Urad vlade za komuniciranje je na strani upravljalca znamke in koordinatorja promocije prevzel vodenje 
in organizacijo skupine. V prvem letu delovanja se je skupina sestala petkrat in dosegla pomembne 
premike pri izvajanju velikih projektov in poenotenju nastopa Republike Slovenije v tujini. Osnovni 
namen skupine je usklajevanje promocijskih aktivnosti države, skupno nastopanje in večje sodelovanje 
pri projektih.  
 
Delovanje skupine tako omogoča strateško, skrbno načrtovano in usklajeno delovanje različnih državnih 
organov na področju promocije Republike Slovenije. Upravljanje znamke in promocija Slovenije sta 
postala bolj strateška in koordinirana – tudi z ostalimi vidiki promocije države, predvsem v luči 
medresorskega povezovanja, ki je na tem področju nujno. Skupina skrbi tudi za uveljavljanje nacionalne 
znamke I feel Slovenia na ključnih področjih: gospodarstvo, turizem, večji špotni dogodki, kultura, 
kmetijstvo, kohezija, ...itd. 
 
Med aktualnimi uspešnimi projekti, pri katerih je sodelovala skupina, so: Slovenska hiša na ZOI 
Pjongčang 2018, Evropsko leto kulturne dediščine 2018, 1. obeležitev Svetovnega dneva čebel 20. 
maja 2018.  
 
Strateško upravljanje nacionalne znamke Republike Slovenije I feel Slovenia je bistvenega pomena, saj 
gre za izjemno pomemben vidik predstavljanja države v svetu.  Še vedno pa ostajajo številne možnosti 
za nadgradnjo. Pri vsebinskih izhodiščih je treba izoblikovati izhodiščne zgodbe za strateško pomembna 
področja promocije države, identificirati ključne motivatorje, še naprej izvajati centralizacijo večjih 
promocijskih aktivnosti in pripraviti in izvajati celostni komunikacijski načrt znamke IFS (z možnostjo 
plasiranja posameznih zgodb znamke prek različnih kanalov oziroma orodij komuniciranja glede na 
opredeljene ciljne skupine). Zato bo skrbnik znamke v sodelovanju z ostalimi partnerji na začetku leta 
2018 pripravil tudi širši dogodek ob 10. obletnici znamke z namenom dodatnega uveljavljanja znamke I 
feel Slovenia.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z dogovorom za razvoj regij 
Poslanko Suzano Lep Šimenko zanima, koliko zaposlenih ima posamezna regionalna razvojna agencija 
na dan 1. 1. 2018 in kakšna je povprečna plača zaposlenih v letu 2017. Zanima jo še, kako daleč je s 
posameznimi dogovori za razvoj regij? Koliko dogovorov je bilo do danes sklenjenih? V katerih regijah 
dogovori še niso sklenjeni in zakaj ne. 
 
Vlada RS je odgovorila, da je povprečna plača zaposlenih v regionalnih razvojnih agencijah 1.962,13 
evrov bruto na mesec. Najvišja je 2.506,24 evrov, in sicer v Gorenjski regiji, najnižja pa 1.615,48 evrov, 
in sicer v Goriški regiji. V agencijah je povprečno 14 zaposlenih, največ jih ima Goriška regija, kar 26, 
najmanj pa Savinjska regija, ki ima samo 7 zaposlenih. 
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Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike. V letu 2017 je njihovo uvajanje prišlo do 
točke, ko je bilo mogoče podpisati prve dogovore. Na podlagi Prvega povabila regijam za predložitev 
regijskih projektov in izvedbe teritorialnega razvojnega dialoga med državo in regijami je bilo od 27. 10. 
2017 do konca leta 2017 podpisanih devet dogovorov za razvoj regij v skupni vrednosti 95,12 milijona 
evrov. Ta sredstva zadoščajo za sofinanciranje 27-ih projektov v devetih regijah. Dodatno k tem 27-im 
projektom je v podpisanem dogovoru z Goriško razvojno regijo dana podpora tudi dvema projektoma za 
kandidiranje na razpisu na dve strateški temi v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. 
 
Pri treh regijah (Zasavski, Pomurski in Obalno-kraški) v okviru prvega povabila ni prišlo do uskladitve 
projektnih predlogov. Tudi te regije so v roku predložile predloge regijskih projektov, vendar pa 
teritorialni razvojni dialog v teh primerih ni dal pričakovanega rezultata in do podpisa teh dogovorov ni 
prišlo. Verjamemo, da bo dogovor dosežen v okviru drugega povabila v tem letu. 
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 13. novembra 2017 objavilo drugo povabilo za 
predložitev regijskih projektov in 8. 12. 2017 spremembo drugega povabila. Skupaj je zagotovljenih 
420,055 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020. 
133,358 milijona evrov je na voljo kohezijski regiji Zahodna Slovenija, 286,697 milijona evrov pa 
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Skrajni rok za posredovanje osnutka dogovora oziroma 
dopolnjenega dogovora je 15. 2. 2018. 
 
Stališče do sprejetih sklepov na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ob obravnavi Predloga Zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev 
Vlada pojasnjuje, da so pravice iz javnih sredstev po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v 
nadaljnjem besedilu: ZUPJS) pravice, ki so odvisne od materialnega položaja osebe, o katerih odloča 
center za socialno delo, in se izplačujejo iz državnega ali lokalnega proračuna. Temeljna značilnost 
pravic iz sistema socialnega varstva (tudi sistema socialnih pomoči) je njihova subsidiarnost. Navedeno 
pomeni, da morata posameznik in družina izčrpati prav vse možnosti zagotavljanja preživetja z lastnimi 
močmi. Preden sta lahko upravičena do socialne pomoči, morata uveljaviti vse pravice iz nadrejenega 
sistema socialnega zavarovanja, izterjati dolgove (npr. preživnino), sprejeti vsako (predvsem plačano) 
delo in zmanjšati razpoložljivo premoženje. Zato se poudarja, da je sistem socialne pomoči zadnja, 
varovalna mreža širšega sistema socialne varnosti, ki naj omogoči človekovega dostojanstva vredno 
življenje. Prav tako je namen socialne pomoči omogočiti ponovno samostojno življenje. Ureditev 
upoštevanja dohodkov pri pravicah iz javnih sredstev posledično temelji na načelu, da je treba 
upoštevati vse dohodke in prejemke, razen tistih, ki so dodeljeni za poseben namen ali so namenjeni 
kritju posebnih potreb. Koncept ugotavljanja dohodkov v ZUPJS je enoten za vse pravice. Navedeno 
pomeni, da se upoštevajo vsi dohodki, ki so navedeni v ZUPJS, trenutno tudi otroški dodatek, ki je 
skladno z družinsko zakonodajo namenjen med drugim tudi za preživljanje.  
 
Poudariti velja, da so bile na podlagi zgoraj omenjenih dohodkov oblikovane ekvivalenčna lestvica (npr. 
pri denarni socialni pomoči višji ponderji za otroke) in dohodkovne lestvice (npr. državna štipendija), 
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zato odprava vrstnega reda uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ni mogoča brez sprememb omenjenih 
lestvic (morebiti tudi vsebinske spremembe namena otroškega dodatka), sprememba predvsem 
dohodkovnih lestvic pa zahteva temeljite analize. Za izvedbo temeljitih analiz je potrebna vzpostavitev 
mikrosimulacijskega modela. Le-tega bo vzpostavil Inštitut za ekonomska raziskovanja (v nadaljnjem 
besedilu: IER). Trenutno je v teku podpis pogodbe z IER.  
 
Zaradi kompleksnosti zgoraj navedenega projekta Vlada Republike Slovenije zakonske rešitve glede ne 
vštevanja otroškega dodatka v denarno socialno pomoč do konca njenega mandata ne bo uspela 
predložiti v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije.  
  
Imenovanje generalnega direktorja Agencije RS za okolje 
Vlada je izdala odločbo, s katero je na mesto generalnega direktorja ARSO za dobo petih let, in sicer od 
1. 3. 2018 do 28. 2. 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala  mag. Joška Kneza.   
 
Posebna natečajna komisija je na podlagi izvedenega postopka posebnega javnega natečaja ugotovila, 
da je mag. Joško Knez, ki trenutno opravlja delo generalnega direktorja ARSO, edini kandidat, ki 
izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj 
generalnega direktorja ARSO. Joško Knez je po izobrazbi univ.dipl. fizik in magister znanosti 
Univerzitetnega podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljani. 
 
 

 


