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27. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 11. 4. 2019 - Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim izdalo Uredbo 
o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in sprejela Izhodišča za 
pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine regresa za letni 
dopust za javne uslužbence v letu 2019. Sprejeta je bila tudi Odločba o 
sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske 
in madžarske narodne skupnosti v letu. Sprejela pa je tudi sprejela odgovor na 
pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije komunalno–
infrastrukturnega razvoja Slovenije.  
 
Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive in joo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije  
Predlagana uredba pomeni uskladitev s Sporazumom o razreševanju stavkovnih zahtev in 
z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.   
 
Uradniki, zaposleni v organih državne uprave, pravosodnih organih in upravah lokalnih 
skupnosti, na delovnem mestu lahko napredujejo v višji naziv na podlagi Zakona o javnih 
uslužbencih in Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive.  
 
Po novem Uredba o napredovanju uradnikov v nazive določa, da uradniki napredujejo v 
višji naziv 1. novembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje 
pogoje za napredovanje. Pravice, ki izhajajo iz višjega naziva, pa jim pripadajo od 1. 
decembra v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo pogoje (in ne 
več od 1. maja, kot je to določala doslej). 
 
Spremenjena uredba bo določala tudi, da se o napredovanju v primeru začasne 
premestitve odloči v 60 dneh in da pravice pripadajo uradniku z dnem premestitve, vendar 
ne pred 1. decembrom v koledarskem letu, v katerem je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje 
pogoje za napredovanje.  
 
Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede višine 
regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 
Vlada je sprejela Izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 
glede višine regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2019 in pooblastila 
Skupino za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi 
sindikati javnega sektorja za pogajanja glede višine regresa za letni dopust v letu 2019. 
 
Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, ki jo vodi g. Branimir Štrukelj (KSJS) 
je 12. marca 2019 na vladno pogajalsko skupino, posredovala pisni predlog za določitev 
višine regresa za letni dopust za leto 2019, ki so ga predhodno predstavili na sestanku 
vladne pogajalske skupine in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja 6. marca 2019.   
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KSJS je predlagala, da: 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 18. ali nižjemu 
plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.300 evrov; 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 19. ali višjemu 
plačnemu razredu do vključno 26. plačnega razreda, pripada regres za letni dopust 
za leto 2019 v višini 1.200 evrov; 

• javnim uslužbencem, ki prejemajo osnovno plačo, ki ustreza 27. ali višjemu 
plačnemu razredu, pripada regres za letni dopust za leto 2019 v višini 1.000 evrov. 

 
Dne 3. aprila 2019 je tudi Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, 
ki jo vodi g. Jakob Počivavšek (SJS), med drugim sporočila, da ne nasprotujejo predlogu 
glede višine regresa za letni dopust za leto 2019, podanega s strani KSJS.  
 
Vlada je v skladu z Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v 
javnem sektorju za leto 2016, kjer je določena tudi zaveza o postopnem sproščanju 
ukrepov preostalih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju v obdobju 2017 – 
2019, v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust, zavezo v letih 2017 in 2018, izpolnila.  
 
V letu 2018 so javni uslužbenci prvič po prenehanju veljavnosti interventnih ukrepov 
skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki določa, da je delodajalec dolžan 
delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini 
minimalne plače, prejeli regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki je v letu 2018 
znašala 842,79 evra.   
 
Skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki je bil podpisan 
3. decembra 2018 poleg drugih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov 
javnega sektorja v okviru razrešitve stavkovnih zahtev javnega sektorja, so bili na podlagi 
Dogovora javni uslužbenci, ki so na dan izplačila regresa za letni dopust za leto 2018 
prejemali osnovno plačo, ki ustreza 17. ali nižjemu plačnemu razredu, upravičeni do 
poračuna med 1050 eurov in že prejetim regresom za letni dopust za leto 2018.  
 
Glede regresa za letni dopust 2019 pojasnjujemo še, da se v primeru izplačila v višini 
minimalne plače na podlagi določbe ZDR-1, le-ta zaradi povišanja minimalne plače na 
podlagi sprememb Zakona o minimalni plači (ZMinP-B), ki določa, da v letu 2019 
minimalna plača znaša 886,63 evrov, izplača v višji višini kot v letu 2018, ko je bil regres 
za letni dopust izplačan v višini 842,79 eurov. Torej bo v letu 2019 višje izplačilo regresa 
za letni dopust že samo iz naslova dviga višine minimalne plače. 
 
Poleg tega je vlada z novelo Zakona o dohodnini omogočila, da bo že letošnji regres do 
višine povprečne plače razbremenjen plačila dohodnine in prispevkov. Vlada je tako že za 
leto 2019 sprejela prvi ukrep v okviru obljubljene davčne optimizacije. Z izvzemom 
dohodka regresa za letni dopust iz davčne osnove do višine 100 % povprečne plače, kar 
seveda zajame izplačilo regresa za letni dopust v višini minimalne plače, pomeni, da se bo 
znatno davčno razbremenilo ta dohodek iz dela, tudi za vse javne uslužbence. Navedeno 
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pomeni, da bodo javni uslužbenci prejeli višje izplačilo regresa za letni dopust v letu 2019 
glede na preteklo leto, tako iz naslova višje minimalne plače kot iz naslova ugodnejše 
davčne obravnave tega dohodka.  
 
Ob tem je treba upoštevati, da se bodo zaradi zavez iz podpisanega Dogovora o plačah in 
drugih stroških dela v javnem sektorju  (3. 12. 2018) in stavkovnih sporazumov z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, stroški dela delodajalcev, enako pa tudi 
prejemki javnih uslužbencev v letu 2019 bistveno povečali.  
 
Višje uvrstitve v plačne razrede in nazive na podlagi navedenega so se že začele 
izplačevati s 1. januarjem 2019, do dodatnih povišanj pa bo prišlo tudi jeseni letos, 
praviloma s 1. novembrom in pa tudi v letu 2020, ko bodo javni uslužbenci pridobili pravico 
do izplačila višjih uvrstitev za tretji plačni razred in ostale plačne razrede povišanj.  
 
Skupno rast povprečne plače v javnem sektorju v letu 2019 bodo povečala navedena 
povišanja uvrstitev delovnih mest in nazivov, pa tudi dvig višine nekaterih dodatkov (npr. 
dodatek za delo ponoči, dodatek za delo v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot 
dela prost dan),  izplačilo napredovanj v višji plačni razred in višji naziv in  višja minimalna 
plača v letu 2019.  
 
V zvezi z uvrstitvami delovnih mest v najnižjih plačnih razredih je treba izpostaviti, da so 
bile že v letu 2017 ob odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v javnem 
sektorju dvignjene uvrstitve teh delovnih mest, v letu 2018 pa je nato vlada ponovno 
pristala na dodaten dvig uvrstitev najnižje uvrščenih delovnih mest. Na dvig stroškov dela 
pa bo poleg rasti povprečne plače vplivala tudi rast števila zaposlenih. 
 
Iz zgoraj navedenih razlogov, iz katerih nesporno izhaja, da bo neto izplačilo regresa za 
letni dopust v letu 2019 glede na leto 2018 dejansko znatno višji ter ob dejstvu, da 
beležimo tudi bistveno povišanje povprečne plače v javnem sektorju, vlada ne more 
sprejeti predloga po dodatnem poviševanju javnofinančnih odhodkov iz naslova višjega 
regresa za letni dopust, kot ga predlaga sindikalna stran.   
 
Glede na navedeno je vlada določila pogajalsko izhodišče, da se regres za letni dopust v 
letu 2019 izplača v višini minimalne plače (886,63 evrov). 
 

Odločba o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu  
Vlada je na podlagi Uredbe o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun 
višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim 
narodnim skupnostim, izdala Odločbo o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja 
ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2019. Uredba 
je bila v letu 2018 sprejeta na podlagi 20. člena Zakona o financiranju občin v tretjem 
odstavku 20. člena določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma 
madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh 
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občinah, za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe 
občin. V letu 2019 0,15 % skupne primerne porabe občin predstavlja 1.776.924,26 EUR. 
 
Uredba določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki 
pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna 
skupnost, oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, in 
postopek za določitev višine sredstev upravičencem. ZFO-1 in uredba od leta 2019 
omogoča neposredno financiranje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti iz 
državnega proračuna. Za neposredno financiranje v letu 2019 se je odločila le Madžarska 
narodna samoupravna skupnost občine Šalovci.  
 
Odločba na podlagi meril in postopka izračuna iz uredbe določa višino sredstev  za 
sofinanciranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic avtohtone italijanske narodne 
skupnosti v občinah Ankaran, Koper (mestna občina), Piran, Izola; za sofinanciranje 
dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic madžarske narodne skupnosti v občinah 
Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Hodoš in Šalovci ter za uresničevanje ustavnih 
pravic avtohtone madžarske narodne skupnosti Madžarski narodni samoupravni skupnosti 
občine Šalovci. Sredstva se zagotavljajo za leto 2019 in bodo upravičencem izplačana v 
roku desetih delovnih dni po vročitvi odločbe.  
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja strategije 
komunalno-infrastrukturnega razvoja Slovenije 
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z možnostjo oblikovanja 
strategije komunalno–infrastrukturnega razvoja Slovenije. Poslanec je zaprosil vlado za 
informacije o očasovnici, izhodiščih in načinu oblikovanja strategije komunalno-
infrastrukturnega razvoja Slovenije. Pri tem opozarja na problem odstranjevanja 
bankomatov, zaprtja pošt, ukinitev podružničnih šol ipd. predvsem v manjših krajih.  
 
Vlada odgovarja, da je v Sloveniji izvajalka univerzalne poštne storitve  Pošta Slovenije 
d.o.o., ki mora spoštovati Zakona o poštnih storitvah, kot tudi vse podzakonske predpise, 
ki določajo univerzalno storitev.  
 
Preoblikovanje stalne pošte v pogodbene pošte ima zakonske osnove opredeljene v  
zakonu in v Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Zakon 
navaja, da je kontaktna točka namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev 
in je lahko organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika 
točke za stike, ki jo določi izvajalec univerzalne storitve, npr. izpostavljeno okence, 
pismonoška postaja ali premična pošta. Pošta Slovenije je v skladu z zakonom dolžna 
zagotoviti vsem uporabnikom poštnih storitev najmanj pet delovnih dni tedensko en 
sprejem in eno dostavo dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe. 
Kontaktna točka (pošta) je namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev in 
je lahko organizirana kot redna pošta ali pogodbena pošta, ki mora biti za neposredno delo 
s strankami odprta najmanj 5 delovnih dni v tednu, in sicer vsaj dve zaporedni uri vsak 
delovni dan, od tega enkrat na teden v popoldanskem času po 15. uri. 
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V zakonodajo je Pošta Slovenije kljub novim organizacijskim oblikam in spremenjenim 
delovnim časom še naprej zavezana izvajati in zagotavljati opravljanje univerzalne poštne 
storitve v predpisani kakovosti.  
 
Izvajalec univerzalne poštne storitve, torej Pošta Slovenije, mora zagotoviti tolikšno število 
kontaktnih točk na celotnem ozemlju Slovenije, da so upoštevane razumne potrebe 
uporabnikov poštnih storitev in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu z 
zakonom in s splošnim aktom. Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni te 
zahteve, če zagotovi najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali pogodbena 
pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije in za 95 % prebivalcev Slovenije 
zračna razdalja do najbližje kontaktne točke ne presega 4,5 kilometra. 
 
V nadaljevanju pojasnjujejo, da je Pošta Slovenije d.o.o. sicer družba v 100% lasti 
Republike Slovenije, vendar je organizirana in deluje kot gospodarska družba v skladu z 
Zakonom o gospodarskih družbah. Republika Slovenija kot lastnica nima neposrednega 
vpliva na poslovne odločitve Pošte Slovenije d.o.o., ampak poslovodstvo družbo vodi 
samostojno. Pošta Slovenije je tako dolžna svojo dejavnost izvajati na način in v obliki, ki 
je stroškovno učinkovita in gospodarna, saj vse svoje prihodke ustvarja na konkurenčnem 
trgu. Naj poudarimo, da tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nima 
pristojnosti za vplivanje na poslovne odločitve Pošte Slovenije d.o.o.. 
 
Glede razvoja prometne infrastrukture smo v Sloveniji  v zadnjih  letih  že sprejeli  temeljne 
razvojne dokumente, kot so Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, 
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS ter Predlog načrta vlaganj v 
promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018–2023. Gre za t.i. 6-letni operativni 
program s katerim smo zagotovili operativno izvedbo več sto projektov iz omenjene 
resolucije. Z realizacijo nacionalnega programa in drsnih načrtov vlaganj bomo 
državljanom in gospodarstvu v Sloveniji zagotovili ustrezne razmere na področju prometa: 
večjo mobilnost in dostopnost, učinkovitejšo oskrbo gospodarstva, večjo prometno varnost 
in varovanje, manjšo porabo energije, nižje stroške uporabnikov in upravljavcev ter manjše 
okoljske obremenitve. Program bo pozitivno vplival tudi na gospodarstvo, gradbeništvo in z 
njim povezane dejavnosti ter na rast bruto domačega proizvoda. 
 
Za razvoj infrastrukture širokopasovnih omrežij je pristojno Ministrstvo za javno upravo. 
Leta 2016 je bil sprejet Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 
2020 (NGN 2020), v strateškem okviru DIGITALNA SLOVENIJA 2020, ki je temelj zaveze 
Republike Slovenije za hitrejši razvoj digitalne družbe in za izrabo priložnosti, ki jih 
omogočajo informacijsko komunikacijske tehnologije in internet za splošne gospodarske in 
družbene koristi. Z NGN 2020 se določa načrt za sofinanciranje gradnje širokopasovne 
infrastrukture s pomočjo javnih sredstev na področjih kjer operaterji elektronski 
komunikacij ne izkazujejo svojega tržnega interesa, zaradi nerentabilnosti gradnje 
omrežnih povezav. Strateški cilj do leta 2020 je 96% gospodinjstvom v državi zagotoviti 
širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 
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30 Mb/s. S sofinanciranjem projektov gradnje širokopasovne infrastrukture na podeželskih 
področjih, na katerih ni tržnega interesa, bomo podeželskemu prebivalstvu omogočili 
dostop do sodobne komunikacijske infrastrukture in zelo hiter dostop do interneta, ter tako 
omogočali e-vključenost vsem prebivalcem RS.  
 
Glede zastavljenih vprašanj poslanca o pripravi strategije komunalno-infrastrukturnega 
razvoja Slovenije in njeni vsebini Vlada RS pojasnjuje, da je na ravni države Vlada RS 
sprejela nekatere ključne strateške in izvajalske dokumente (npr. Strategijo razvoja 
Slovenije 2030 in Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020), ki so podlaga in smernice za regionalni in lokalni razvoj. Na podlagi Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja so bili v razvojnih regijah za programsko 
obdobje 2014–2020 sprejeti tudi Regionalni razvojni programi in dogovori za razvoj regij. 
Lokalne oblasti in drugi relevantni subjekti imajo s tem kakovostne smernice in mehanizme 
za oblikovanje ustreznih komunalno-infrastrukturnih načrtov po meri in potrebi lokalnega 
prebivalstva. 
 
V pripravo vseh strateških dokumentov, tudi v morebitno nastajanje tovrstne strategije, je 
treba vključiti najširši krog deležnikov (predstavnike državne in lokalnih oblasti, kohezijski 
regiji, regionalne razvojne agencije, zasebni sektor, strokovne institucije, nevladne 
organizacije in drugi zainteresirani). Pripravljavci tovrstne strategije morajo izhajati oziroma 
v največji meri upoštevati že obstoječe (kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne) razvojne 
strategije, makro-ekonomske kazalnike in relevantne strokovne analize. 
 
V zvezi z morebitnimi sinergijami v vprašanju poslanca omenjene strategije s 
srednjeročnim in dolgoročnim načrtovanjem koriščenja kohezijskih sredstev pa Vlada RS 
poudarja, da je izvajanje evropske kohezijske politike (EKP) določeno v Operativnem 
programu za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 in operativnih programih 
evropskega teritorialnega sodelovanja 2014–2020. Za programsko obdobje 2021–27 pa se 
bodo programski dokumenti šele začeli pripravljati. 
 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 


