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26. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 4. 4. 2019 -  Vlada RS se je na svoji 26. redni seji med drugim seznanila z 
osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 – 2020, izdala Uredbo o 
spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in sprejela 
mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vlada je 
na seji določila tudi izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela. 
Sprejet je bil tudi odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s 
statusom tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki 
Sloveniji ter sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja 
konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020. Prav 
tako pa se je vlada seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o izpolnjevanju 
zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
 
Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2019 - 2020 
Vlada se je seznanila z osnutkom Nacionalnega reformnega programa 2019 - 2020. 
Končni dokument, ki ga bo vlada obravnavala predvidoma prihodnji teden, mora Slovenija 
Evropski komisiji posredovati do 15. aprila. Osnutek je že obravnaval Ekonomsko-socialni 
svet, vlada pa ga bo posredovala v seznanitev tudi Državnemu zboru. 
 
Nacionalni reformni program je letni dokument, ki vključuje načrtovane prednostne naloge 
dela vlade in vključuje ukrepe za doseganje priporočil ter glavnih ciljev Strategije Evropa 
2020.  
 
Osnovni cilj prihodnje ekonomske politike države ostaja spodbujanje konkurenčnosti in 
produktivnosti gospodarstva. V ta namen je potrebno spodbujati strukturne dejavnike, ki so 
ključni za rast produktivnosti na kratek in dolgi rok. S predlaganimi (in ne dokončno 
oblikovanimi) davčnimi spremembami, ki temeljijo na prestrukturiranju davčnih bremen 
med dohodki iz dela in dohodki iz kapitala, se želi spodbujati večjo konkurenčnost v smislu 
manjše davčne obremenitve zaposlenih kar pozitivno vpliva na ustvarjanje delovnih mest. 
Predlogi strukturnih sprememb na trgu dela in pokojninskega sistema naslavljajo 
vprašanja povečanja delovne aktivnosti, demografije, vzdržnosti pokojninskega sistema in 
primernosti pokojnin.  
 
Osnovni cilj fiskalne politike ostaja zniževanje dolga ter zagotovitev doseganja 
srednjeročnega cilja v obdobju 2020- 2022, ob spoštovanju domačega fiskalnega pravila.  
 
Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne  
Gre za usklajevanje določbe iz Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
(ZSPJS-V), ki določa, da se podzakonski predpisi in drugi splošni akti, ki urejajo 
napredovanje javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred, v naziv oziroma v 
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višji naziv, uskladijo z določbo zakona, v treh mesecih od uveljavitve zakona, ki je bil 
uveljavljen s 1. januarjem 2019.  
 
ZSPJS-V je določil zamik pravice do izplačila plače iz naslova napredovanj v plačne 
razrede in nazive, in sicer za vse javne uslužbence in funkcionarje tako, da pravico do 
plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom oziroma višjim nazivom, 
pridobijo s 1. decembrom v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje. 
 
V veljavni ureditvi so roki za postopek ocenjevanja in za postopek preverjanja 
izpolnjevanja pogojev za napredovanje v plačni razred ter pravica do plače na osnovi 
plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, za javne uslužbence v organih državne 
uprave, v upravah lokalnih skupnosti, v pravosodnih organih, v javnih zavodih in drugih 
uporabnikih proračuna, določeni v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne 
razrede, ki je izdana na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. 
 
Postopek in pogoji za napredovanje v višji plačni razred se s predlogom Uredbe o 
spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede ne spreminjajo. 
 
Predlog Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti 
V predlogu Zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZdej), ki ga je 
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, se predlaga črtanje sedmega 
odstavka 53.c člena, ki daje možnost javnim zdravstvenim zavodom, da opravljanje 
zdravstvenih storitev pogodbeno prenesejo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti. 
Predlagatelj zakona zasleduje cilje omejitve prenosa zdravstvenih storitev na izvajalce 
zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe ter preprečitev privatizacije 
zdravstvenih storitev in odtekanja javnega denarja v roke zasebnih izvajalcev (izvajalci 
zdravstvene dejavnosti izven mreže javne zdravstvene službe).  
 
Vlada meni, da se zgolj s črtanjem sedmega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni 
dejavnosti preprečuje tudi možnost pogodbenega sodelovanja med javni zdravstvenimi 
zavodi oziroma izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki imajo podeljeno koncesijo, s čimer bi 
bilo onemogočeno tudi izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva s strani 
koncesionarjev, kot to določa 44.f člen Zakona o zdravstveni dejavnosti.  
 
Črtanje sedmega odstavka 53.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti bi privedlo do 
pravne praznine, saj zakon in drugi predpisi s področja zdravstva ne opredeljujejo 
pogodbenega sodelovanja med izvajalci zdravstvene dejavnosti, niti takrat, ko bi to bilo 
nujno potrebno za zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva. Slednje pa bi 
lahko privedlo do nezmožnosti zagotavljanja zdravstvene dejavnosti na določenem 
področju in posledično poseglo v ustavno zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva.  
 
Vlada z namenom preprečitve pravne praznine in zagotavljanja dostopnosti do 
zdravstvenega varstva predlaga, da se javnim zdravstvenim zavodom kljub vsemu 
omogoča sklepanje pogodb o sodelovanju vsaj z drugimi javnimi zdravstvenimi zavodi ali 
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koncesionarji. Meni pa, da se tovrstne pogodbe sklepa le izjemoma, v kolikor ni mogoče 
skleniti nobene iz med pogodb civilnega prava, ki jih že določa Zakon o zdravstveni 
dejavnosti.  
  
Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede 
drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela 
Vlada je določila Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
glede drugačne ureditve povračil stroškov prevoza na delo in z dela ter se seznanila s 
predlogom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. 

 
Vlada pooblašča skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za pogajanja glede drugačne ureditve povračil 
stroškov prevoza na delo in z dela.  
 
Praksa kaže, da veljavna ureditev povračila stroškov prevoza na delo in z dela 
proračunskim uporabnikom povzroča številne težave v smislu vsebine in obsega dela, 
vezanega na uresničevanje  pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, zlasti 
pa postavlja javne uslužbence v neenak položaj, na kar je opozorila tudi Komisija za 
razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS.  
 
Sedanja ureditev dopušča, da imata lahko dva javna uslužbenca, ki sta enako oddaljena 
od kraja opravljanja dela, povrnjeno različno višino stroškov prevoza, čeprav za določitev 
te višine ni pomembno, kakšni so dejansko nastali stroški prevoza na delo in z dela. Pri 
izvajanju določb sedanje ureditve, kjer dejansko nastali stroški za prevoz na delo in z dela 
niso relevantni, se proračunski uporabniki soočajo z zamudnostjo procesiranja opravil v 
zvezi določitvijo pravilne višine povračila teh stroškov.  
 
V dosedanjem pogajalskem procesu sta tako vladna kot sindikalna stran izrazili zavedanje 
o nujnosti drugačne ureditve tega področja, zato je upoštevaje X. točko Sporazuma o 
razreševanju stavkovnih zahtev predlagano, da bi bila razdalja od bivališča do delovnega 
mesta edini kriterij za določitev višine povračila stroškov prevoza na delo in z dela. 
Posledično bi se javnim uslužbencem povrnil strošek izključno v višini kilometrine.  
 
Cilj predlagane drugačne ureditve tega področja ni zmanjšanje mase sredstev za povračilo 
stroškov prevoza na delo in z dela, ampak odprava neenakega položaja javnih 
uslužbencev in poenostavitev obračunavanja teh stroškov. Poenostavitev, ki bi za pravilno 
določitev višine tega povračila zahtevala zgolj ugotovitev razdalje med bivališčem in 
delovnim mestom bi gotovo pomenila tudi nižje stroške zaradi boljše izrabe delovnega 
časa. Čas, ki ga zaposleni sedaj porabijo za ugotavljanje pravilne višine teh stroškov bi se 
namreč bistveno zmanjšal.   
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Odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi s statusom 
tradicionalno in netradicionalno naseljene romske skupnosti v Republiki Sloveniji 
Vlada je sprejela odgovor Svetu romske skupnosti Republike Slovenije v zvezi z njegovo 
zahtevo za posredovanje obrazložitve statusa, pravnega položaja in posebnih pravic 
tradicionalno naseljene romske skupnosti (avtohtonih Romov) in statusa, pravnega 
položaja in posebnih pravic netradicionalno naseljene romske skupnosti (neavtohtonih 
Romov) v Republiki Sloveniji.   
 
Vlada je v svojem odgovoru pojasnila, da je kot temeljni zakon, ki ureja pravice romske 
skupnosti v Sloveniji, zakonodajalec leta 2007 sprejel Zakon o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji (ZRomS-1). Namen zakonodajalca, ki izhaja tudi iz spremljajočega 
gradiva za sprejem ZRomS-1, je bil, da pripadniki romske skupnosti posebne pravice 
uresničujejo na območjih občin z zgodovinsko, avtohtono romsko poselitvijo. Poselitev, 
kjer romska skupnost biva zgodovinsko, avtohtono oziroma tradicionalno je omejena z 
območjem občin, ki jih v 39. členu našteva Zakon o lokalni samoupravi. Merilo, na podlagi 
katerega pripada romski skupnosti posebna pravica iz 39. člena ZLS, je merilo 
avtohtonega bivanja v natančno navedenih 20 občinah. S tem je zakon določil ozemlje, na 
katerem Romi v Sloveniji prebivajo zgodovinsko, torej avtohtono. Ustavno sodišče v vseh 
svojih presojah te ureditve doslej ni prepoznalo kot neustavne ureditve, ki uresničevanje 
posebne pravice romske skupnosti veže na območja, kjer pripadniki te skupnosti bivajo 
avtohtono.  
 
Vlada je 1. 3. 2018 določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (novela ZRomS-1) in ga poslala v 
obravnavo Državnemu zboru, kjer pa do obravnave zaradi predčasnega razpusta 
Državnega zbora ni prišlo. Eden od namenov novele ZRomS-1 je bil jasneje definirati 
vsebino posebnih pravic romske skupnosti in območje njihovega izvrševanja. Z novelo 
ZRomS-1 se je sledilo namenom zakonodajalca iz leta 2007, saj je novela ZRomS-1 pogoj 
avtohtonosti določila pri uživanju posebnih pravic romske skupnosti in sicer tako, da je bil 
ta pogoj zamejen s teritorijem, torej območjem uživanja posebnih pravic tam, kjer romska 
skupnost biva tradicionalno, zgodovinsko, avtohtono. Novela ZRomS-1 je prav tako bolj 
jasno določila na katerih področjih Republika Slovenija zagotavlja uresničevanje posebnih 
pravic romske skupnosti. Hkrati je upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v 
Sloveniji, zlasti vidika slabšega socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti in 
njenih pripadnikov, zakonodajalec leta 2007 predvidel, da se na določenih področjih 
sprejmejo potrebni ustrezni ukrepi. V veljavnem ZRomS-1 je konkretizacija teh ukrepov 
predvidena s sprejemom vladnega programa ukrepov; ti ukrepi niso omejeni s pogojem 
avtohtonosti. Novela ZRomS-1 je temu namenu sledila in predvidela, da bi Republika 
Slovenija zagotavljala posebne ukrepe za izboljšanje socialno-ekonomskega položaja 
romske skupnosti in njenih pripadnikov ter za ustvarjanje pogojev za dvig socialne 
vključenosti pripadnikov romske skupnosti ne glede na območje njihovega bivanja in ne 
glede na pogoj avtohtonosti. 
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Poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore Pokolpju 
Vlada je sprejela sedmo Letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti 
in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2020, ki predstavlja izvedene 
ukrepe v letu 2017, kakor tudi kumulativno vrednost učinkov posameznih ukrepov, ki so bili 
uveljavljeni od sprejema Programa. 
 
Vlada z začasnimi ukrepi Pokolpju nudi razvojno podporo v boju proti brezposelnosti v 
Pokolpju, in sicer s spodbujanjem investicij, ugodnimi razvojnimi krediti, subvencijami za 
zagon podjetij in mikrokreditev, kot tudi s samo promocijo problemskega okolja za 
privabljanje investitorjev ter ustvarjanjem novih delovnih mest v okviru institucionalne 
mreže storitev za starostnike. Med začasne ukrepe štejemo tudi povračilo plačanih 
prispevkov delodajalca za socialno varnost, davčne olajšave za zaposlovanje in 
investiranje, spodbude za trajnostni razvoj podeželja ter podporo pri razvoju prometne in 
energetske infrasrukture. 
 
Med doseženimi cilji omenjenega Programa izpostavljamo izvajanje 112-ih začetnih 
investicij gospodarskih subjektov, ki obetajo 445 novih delovnih mest in 355 novih ali 
obnovljenih turističnih ležišč. S tem sta bila že do konca leta 2017 presežena kazalnika 
programa število gospodarskih subjektov, ki so vključeni v sofinanciranje in število novo 
ustvarjenih delovnih mest. Podprti poslovni subjekti so prav tako že presegli število 
obnovljenih oz. novo ustvarjenih ležišč za več kot 150.  
 
Zaostanek neto dodane vrednosti na zaposlenega na območju Pokolpja, ki je v letu 2011 
znašal preko 41 % za slovenskim povprečjem, se zmanjšuje že od leta 2012 in je v letu 
2017 znašal 20,2 %. S tem je bil tudi presežen v začetku zastavljen cilj Programa.  
 
Zmanjšuje se tudi število registriranih brezposelnih. Največ brezposelnih oseb je bilo 
namreč v Pokolpju januarja 2014 (4.495 oseb), decembra 2017 pa je bilo skupaj v 
Pokolpju 2.954 brezposelnih oseb, s tem je število brezposelnih na problemskem območju 
Pokolpja prvič od prejetja Programa padlo pod zastavljeni cilj. Število brezposelnih se je 
tako že četrto leto zapored po sprejetju Programa Pokolpje zmanjšalo, dejstvo pa je, da je 
na zmanjšanje brezposelnih vplivalo tudi zaposlovanje poslovnih subjektov, ki so prejeli 
sredstva na javnih razpisih Pokolpje. Večje zaposlovanje gre pripisati tudi boljšim 
gospodarskim razmeram na širšem in globalnem območju. 
 
Vlada seznanjena z mnenjem glede izpolnjevanja zagotovil akreditacije 
sistema izvajanja evropske kohezijske politike 2014 - 2020 
Vlada se je na današnji redni seji seznanila z mnenjem Urada za nadzor proračuna o 
izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
 
Urad za nadzor proračuna je v vlogi organa za spremljanje dolžan spremljati, ali organi, ki 
so vključeni v sistem izvajanja kohezijske politike, v celem finančnem obdobju 2014 – 
2020, izpolnjujejo zagotovila (merila), ki so jih morali izpolnjevati ob akreditaciji sistema. 
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Urad enkrat letno z mnenjem glede izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema organa 
upravljanja seznani vlado.  
Urad spremlja tako organ upravljanja, ki je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, skupaj s posredniškimi in izvajalskimi organi, kot organ za potrjevanje, ki je 
Ministrstvo za finance.  
 
V tokratnem mnenju urad vlado seznanja, da organ upravljanja (skupaj s posredniškimi in 
izvajalskimi organi) in organ za potrjevanje še vedno izpolnjujeta merila, ki sta jih 
izpolnjevala za imenovanje ob akreditaciji sistema. Ne glede na navedeno pa urad 
izpostavlja ugotovljene pomanjkljivosti v povezavi z informacijskim sistemom e-MA.  
 
Ker sistem po revizijski oceni urada deluje le delno in so potrebne izboljšave, je Služba 
vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pripravila akcijski načrt, kako bo do 30. 
junija 2019 odpravila te pomanjkljivosti. Urad za nadzor proračuna bo lahko nato ponovno 
opravil revizijo delovanja sistema e-MA. Uspešna odprava pomanjkljivosti v sistemu e-MA 
pa bo prispevala k temu, da bo črpanje sredstev evropske kohezijske politike lahko 
potekalo čim bolj v skladu s terminskim načrtom.  
 

* * * 
 
 
 
 
 


