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Mestni svet 

 

 

 

Zadeva: Odgovor na vprašanje Svetniškega kluba SD na temo učinkov Zakona o uravnoteženju 

javnih financ 

 

 

Spoštovani! 

 

V zvezi z vašim vprašanjem oziroma pobudo na temo učinkov Zakona o uravnoteženju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 40/2012-v nadaljevanju:ZUJF), ki smo ga prejeli 5.9.2012, vam skladno z 99. členom 

Poslovnika Mestnega sveta  Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) 

podajamo naslednji odgovor:  

 

Mestna uprava Mestne občine Ljubljana skladno z drugim členom Zakona o lokalni samoupravi 

(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 

Odl. US in 40/12 - ZUJF) samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo 

prenesene z zakoni, v okviru ustave in zakonov.  ZUJF  je posegel na področje več zakonov, in sicer 

tako v originalne pristojnosti občine kot tudi v prenesene pristojnosti občine.  

 

Glede na navedeno so vsebinski in finančni vplivi ZUJF-a na delovanje občine in njenih javnih 

zavodov in ustanov zelo raznoliki in se kažejo tako neposredno kot tudi posredno. Gre namreč za 

obsežen spekter ukrepov, ki ga je skoraj nemogoče predstaviti vsebinsko in finančno, saj učinki 

ukrepov zaradi kratkega časa od uveljavitve ZUJF-a še niso merljivi. Prav tako so nekateri ukrepi 

vsebinsko še vedno predmet različnih interpretacij in ustavnih presoj. 

 

Vsekakor pa je Mestna občina Ljubljana  navedeni zakon upoštevala pri pripravi osnutka proračunov 

za leti 2013 in 2014, kjer je skladno s predpisi za pripravo proračuna opredelila vsebinsko programe, 

postavke in pravne temelje. Pregled posameznih postavk z indeksom glede na prejšnje leto in 

obrazložitvami pravnih temeljev  pa omogoča tudi vpogled v to, kateri zakoni vse vplivajo na 

predvideno načrtovanje in v kakšnem obsegu. Prav tako isti dokument razkriva ukrepe, ki jih je MOL 

predvidela za ublažitev finančnih učinkov uveljavitve ZUJF. 

 

Naj samo primeroma naštejemo nekaj ukrepov, ki veljajo od 1.6.2012 in ki tako neposredno ali 

posredno vplivajo na delovanje občine: 

 linearno znižanje osnovnih plač javnih uslužbencev za 8% in odpravo plačilnih nesorazmerij. 

Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, 

brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. 

 izplačilo regresa za letni dopust za leti 2012 in 2013, upoštevaje uvrstitev v plačni razred v 

mesecu pred izplačilom regresa. 

 sprememba višine regresa za prehrano med delom  

 spremembe v  povračilu stroškov prevoza na delo in z dela  

 spremembe pri dnevnicah, napredovanjih, številu dni dopusta, odpravninah pri upokojitvi, 

jubilejnih nagradah 

 spremembe pri napredovanjih 



 

 

 določila glede prenehanja delovnih razmerij 

 omejitve avtorskih in podjemnih pogodb in študentskega dela 

 omejitve višine sejnin 

 uvedba plačila vrtca za drugega otroka, ki ima posredni učinek  

 ukinitev 2. januarja kot dela prostega dneva.. 

 

Poleg zgoraj navedenih ukrepov menimo, da sta sporna tudi ukrep v zvezi z obdavčitvijo  premoženja 

velike vrednosti, kjer so le z internim navodilom ministra za finance izločene država, lokalne 

skupnosti in javni stanovanjski skladi in ukrep omejevanje izobraževanja zaposlenih, v zvezi s 

katerima že izvajamo aktivnosti v smeri spremembe sprejete zakonodaje. 

 

 

Glede na vse zgoraj navedeno menimo, da bi bila predstavitev vseh ukrepov vsebinsko in finančno 

neracionalna. 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

 Jožka Hegler 

Direktorica  

 

 

                                                                                                 

                                                                                                 


