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52. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 28. 11. 2019 – Vlada RS je na svoji 52. redni seji med drugim sprejela 
izhodišča za nadaljevanje pogajanj s poklicnimi gasilci in Poročilo o ukrepanju in 
intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na vzpetini Cerje. Prav 
tako pa je Vlada RS je sprejela odgovora na poslanski vprašanji v zvezi povečanja 
števila migrantov, ki nezakonito prečkajo državno mejo ter na vprašanje v zvezi s 
sofinanciranjem občinskih investicij. 
 
Izhodišča za nadaljevanje pogajanj s poklicnimi gasilci 
Izhodišča za pogajanja s Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije o normativnem delu 
Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva so pripravljena skladno z 
usmeritvami za pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki 
normativnega dela ne vsebujejo, in jih je Vlada sprejela 11. julija letos. Izhodišča so 
usklajena z Ministrstvom za javno upravo ter Ministrstvom za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. 
 
Upoštevaje namen pogajanj in vsebino normativnega dela kolektivne pogodbe je vlada 
sprejela naslednja izhodišča: 

• Predmet pogajanj je le predlog normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva, ki ga je Ministrstvu za obrambo v usklajevanje posredoval 
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije.  

• Predmet pogajanj v zvezi z normativnim delom Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva so pravice in pogoji iz delovnega razmerja, ki so za javne 
uslužbence ugodnejši, pri čemer pa ne gre za širitev pravic iz delovnega razmerja 
ali pravic, vezanih na pravice iz delovnega razmerja. 

• Predmet pogajanj normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega 
gasilstva niso plače, povračila stroškov, drugi prejemki iz delovnega razmerja, 
merila za določanje delovne uspešnosti, karierni sistem ipd., ki se urejajo enotno za 
cel javni sektor oziroma so del pogajanj v sklopu skupine za usklajevanje predpisov 
s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. 

• V normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva se ne 
prepisuje in ne povzema veljavnih zakonskih določb. 

• V normativnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva se v 
pogajalskem procesu določi delovni čas. Organizacija in razporejanje delovnega 
časa mora upoštevati posebnosti dela v posamezni dejavnosti. 

• Normativni del Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva naj ne bi 
povzročal dodatnih finančnih učinkov.  

• V Normativnem delu Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva se 
določi, da stroški dela komisije za razlago Kolektivne pogodbe za dejavnost 
poklicnega gasilstva  bremenijo Ministrstvo za obrambo. 
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Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju 
na vzpetini Cerje 
Poročilo obravnava ukrepanje in intervencijske stroške gašenja obsežnega požara 21. in 
22. avgusta 2019 na območju vzpetine Cerje, ki so nastali na podlagi aktiviranja 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Izdelano je 
na podlagi poročil Ministrstva za obrambo (URSZR ter GŠSV), Ministrstva za notranje 
zadeve (Generalne policijske uprave), Gasilske zveze Slovenije, Občine Miren – 
Kostanjevice, Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilske enote Nova 
Gorica, Zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Sežana in Zdravstvenega doma Nova 
Gorica. 
 
Na podlagi zbranih poročil so ugotovljeni intervencijski stroški v višini 115.677,21 EUR. Ti 
stroški zajemajo stroške prostovoljnih gasilskih društev za materialne stroške vozil in 
opreme, vzdrževanje osebne zaščitne opreme, popravilo poškodovane in nadomestilo 
uničene opreme in plačilo odsotnosti z dela (refundacija OD) v višini 60.686,53 EUR, 
stroške poklicnih gasilskih enot za stroške goriva in stroške dela v višini 4.364,84 EUR, 
stroške Občine Miren – Kostanjevica za oskrbo s hrano in pijačo ter stroške nadomestil za 
člane občinskega štaba CZ v višini 5.429,02 EUR, stroške Zdravstvenega doma osnovno 
varstvo Nova Gorica za zagotovitev dežurstva ekipe nujne medicinske pomoči v višini 
1.694,70 EUR, stroške Slovenske vojske za stroške naletov helikopterjev v višini 
39.456,00 EUR in stroške Policije v višini 4.046,12 EUR. 
  
Vlada zagotavlja finančna sredstva za povračilo intervencijskih stroškov v primeru 
posamezne naravne nesreče, ko je aktiviran državni načrt, ali če je bila intervencija 
izvedena na podlagi odločitve pristojnega regijskega ali državnega poveljnika Civilne 
zaščite. 
 
Vladi se predlaga, da se povrne intervencijske stroške prostovoljnim gasilskim društvom, 
poklicnima gasilskima enotama in Zdravstvenemu domu Nova Gorica v skupni višini 
66.746,07 EUR iz proračunske rezerve.  
 
Ker Občina Miren – Kostanjevica še ni izčrpala sredstev primerne porabe za leto 2019, se 
ji intervencijski stroški ne povrnejo. Prav tako se intervencijski stroški ne povrnejo 
Generalštabu Slovenske vojske in Policiji. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje o povečanju števila migrantov, ki nezakonito 
prečkajo državno mejo 
Za učinkovito odzivanje na stalno povečevanje nezakonitih prehodov državne meje se na 
vladni ravni izvajajo operativni in sistemski ukrepi, med katerimi so med drugim: 

• okrepljeno spremljanje razmer, pridobivanje in izmenjava informacij,  

• prerazporejanje kadrov v policiji in kadrovska pomoč iz drugih policijskih enot na 
območja, kjer je ogroženost meje največja (tudi vpoklic pomožnih policistov za 
nadzor državne meje),  

• angažiranje Slovenske vojske, 
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• uporaba tehničnih sredstev za preprečevanje nedovoljenih migracij(začasne 
tehnične ovire, videonadzor meje, termovizijske kamere, droni, helikopterski 
nadzor…), 

• okrepljeno preiskovanje organizirane kriminalitete. 
 
Glede spremembe zakonodaje na tem področju vlada pojasnjuje, da mednarodno zaščito 
v Sloveniji določa skupna evropska azilna zakonodaja. Republika Slovenija je kot država 
članica EU dolžna spoštovati evropsko zakonodajo na področju mednarodne zaščite. 
Zakon o mednarodni zaščiti je v celoti usklajen s skupnim evropskim azilnim sistemom 
oziroma azilno zakonodajo EU. Vsaka sprememba ali dopolnitev omenjenega zakona 
mora imeti zato podlago tudi v skupni evropski azilni zakonodaji. Glede na navedeno vlada 
sprememb zakonodaje področja mednarodne zaščite ne načrtuje. Republika Slovenija je 
kot podpisnica mednarodnih konvencij in kot država članica EU dolžna spoštovati tako 
mednarodne konvencije kot tudi primarno in sekundarno zakonodajo EU. Kakršnekoli 
spremembe nacionalne zakonodaje morajo biti torej skladne z mednarodnim in evropskim 
pravnim redom, obenem pa morajo upoštevati tudi obstoječo sodno prakso. 
 
Glede delovanja nevladnih organizacij Vlada RS pojasnjuje, da mora policija, ko so podani 
razlogi za sum, da je bilo storjeno uradno pregonljivo kaznivo dejanje, ukreniti vse 
potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja, da se storilec ali udeleženec ne skrije ali 
ne pobegne, da se odkrijejo in zavarujejo sledovi kaznivega dejanja in predmeti, ki 
utegnejo biti dokaz in da se zberejo vsa obvestila, ki bi utegnila biti koristna za uspešno 
izvedbo kazenskega postopka. To velja za vse osumljence ne glede na njihovo morebitno 
pripadnost nevladni organizaciji. Prav tako se policija v primerih, kjer se izkazujejo 
elementi protipravnih ravnanj, posvetuje s pristojnim državnim tožilcem, pri čemer v doslej 
zaznanih primerih ni bilo ugotovljenih znakov uradno pregonljivih kaznivih dejanj. 
 
Odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s sofinanciranjem občinskih 
investicij 
Poslanec je na vlado naslovil pisno poslansko vprašanje, v katerem sprašuje, koliko 
sredstev so občine prejele iz državnih virov za (so)financiranje občinskih investicij. Prav 
tako prosi, da se mu podatke posreduje po posameznih letih za obdobje od začetka 
lokalne samouprave (1994) do danes (1. 10. 2019) ter tudi za podatke o tem, za katere 
konkretne investicije je šlo in v kolikšnem deležu so bile financirane iz državnih virov.  
 
Drugi odstavek 52. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZSPDSLS-1) določa, da država 
zagotavlja občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v primerni 
višini iz lastnih virov, dodatna sredstva. Višino in način zagotavljanja dodatnih sredstev 
določa zakon. Na navedeni zakonski podlagi so posamezna področja, kot na primer 
zagotavljanje prostorov za izvajanje programa otroškega varstva, osnovno šolskega 
izobraževanja, zdravstvene oskrbe na primarni ravni in podobno, posamezna ministrstva 
zagotavljala znotraj državnega proračuna dodatna sredstva za izvajanje investicij v 
slovenskih občinah. Na podlagi  21. do 25. člena Zakona o financiranju občin (ZUUJFO, 
71/17 in ZFO-1) se v državnem proračunu od spremembe ZFO-1 v letu 2006 zagotavljajo 
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dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij 
posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občine, ki 
so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih proračunov. Pri tem je merilo za 
sofinanciranje občin razvitost občin.  
 
V skladu z Zakonom o javnih financah je v Načrtu razvojnih programov posamezne občine 
izkazana celotna vrednost posameznih projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih 
letih in načrtovani izdatki proračuna za investicije ter državne pomoči, ki so prikazani po 
posameznih projektih in programih, letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe 
bremenili proračun, in virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov.  
 
V skladu z Zakonom o javnih financah morajo biti vse občinske investicije, ki se 
sofinancirajo iz državnega proračuna, navedene v Načrtih razvojnih programov 
posamezne občine. Ti podatki so sestavni del zaključnih računov občin, iz katerih so v 
tretjem delu proračuna razvidni tudi viri financiranja. Ti so razdeljeni na lastna sredstva, ki 
jih za projekt namenjajo občine, sredstva iz državnega proračuna in morebitna druga 
sredstva (javno zasebno partnerstvo ali EU sredstva). Zaključni računi občin so  javno 
dostopni na spletnih straneh občin.  
 
 

* * * 


