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MINISTRSTVO ZA FINANCE
Z vsebinskim prestrukturiranjem javnih financ bomo pripravili ukrepe za javnofinančno konsolidacijo, ki
ne znižuje gospodarske rasti.

Okrepitev stabilnosti bank
Okrepitev stabilnosti bank bomo dosegli:

-

s sprejemom morebitne prilagoditve zakonodaje ter podzakonskih predpisov za izvedbo
ukrepov. Rezultat tega bo bodisi novela Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank
in/ali morebitne spremembe podzakonskega predpisa. Rok izvedbe je 30.10.2013 (priprava
novele zakona in/ali uredbe za predložitev v obravnavo Vladi).

-

z implementacijo ukrepov za krepitev stabilnosti bank. Rezultat tega bo dokapitalizacija bank
ali DUTB oziroma prenos slabih terjatev bank na DUTB. Rok za izvedbo prvega prenosa je
30.9.2013.

-

z vračanjem proračunskih sredstev v skladu s pričakovanji. Rezultat tega bo črpanje dividend
oziroma zniževanje osnovnega kapitala DUTB. Rok izvedbe je 31.12.2017.

-

s prodajo pridobljenih deležev v bankah. Rezultat tega bo odprodaja kapitalskih instrumentov
banke. Rok izvedbe je 31.12.2017.

Naslov akta
Novela Zakona o ukrepih RS za krepitev
stabilnosti bank

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
30. 10. 2013

Upravljanje z državnim premoženjem
Vzpostavitev učinkovitega in preglednega upravljanja z državnim premoženjem bomo dosegli:

-

z nujno prilagoditvijo zakonodaje (prehodno obdobje do uveljavitve klasifikacije) za
učinkovitejše in preglednejše upravljanje z državnim premoženjem. Rezultat tega bo
učinkovito upravljanje državnih kapitalskih naložb v prehodnem obdobju. Rok izvedbe je
1.10.2013.

-

s celovito prenovo zakonodaje za učinkovitejše in preglednejše upravljanje z državnim
premoženjem. Rezultat tega bo centralizirano, transparentno, strokovno in enotno upravljanje
državnih kapitalskih naložb. Rok izvedbe je 1.8.2013 (sprejem na Vladi).

-

z ustanovitvijo SDH in sprejemom strategije upravljanja z državnim premoženjem. Rezultat
tega bo registracija SDH in sprejem strategije upravljanja. Rok izvedbe je 1.8.2013.

-

z zmanjšanjem stroškov upravljanja državnega premoženja. Rezultat tega bodo nižji stroški
SDH od stroškov s katerimi so poslovali SOD, KAD in druge družbe. Rok izvedbe ni naveden,
ker gre za stalno aktivnost.

-

s povečanjem donosnosti državnega premoženja. Rezultat tega bo večja donosnost
državnega premoženja, kot do sedaj realizirana, v skladu s strategijo SDH. Rok izvedbe ni
naveden, ker gre za stalno aktivnost.
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-

z odprodajo nestrateškega premoženja. Rezultat tega bo prodaja subjektov, ki ne
predstavljajo strateških naložb. Rok za začetek aktivnosti je 31.12.2013 oziroma gre za stalno
aktivnost.
Naslov akta
Nosilec
Rok za izvedbo
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o MF
1. 10. 2013
Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-B)

Oblikovanje nacionalnega zakonodajnega okvira
Z oblikovanjem nacionalnega zakonodajnega okvira bomo zagotovili izhodiščne pogoje za povečanje
razvitosti in konkurenčnosti slovenskega finančnega sistema ter dosegli:

-

optimizacijo predlogov za Normativni program dela Vlade RS za tekoče leto z vidika strokovne
vsebine ter časovne izvedbe. S pripravo predlogov zakonodajnih aktov in v okviru tega bomo
(po potrebi) oblikovali delovno skupino, ki bo s svojimi predlogi sodelovala pri pripravi;
posredovali predloge zakonodajnih aktov na Vlado RS; sprejeli predlog zakonodajnega akta v
Državnem zboru Republike Slovenije. Rezultat tega bo pravočasno načrtovanje in izvedba
aktivnosti za pripravo predlogov zakonodajnih aktov in podzakonskih aktov, ki so uvrščeni v
Normativni program dela Vlade za tekoče leto. Rok izvedbe je celo leto.

-

pravočasno seznanitev s stališči domačih deležnikov glede strokovnih vprašanj v postopku
sprejemanja zakonodaje pri organih Evropske skupnosti in učinkovito zastopanje usklajenega
nacionalnega stališča. Dosegli bomo identifikacijo vseh aktivnosti pri organih Evropske
skupnosti v tekočem letu; sodelovali z domačimi deležniki pri strokovnih vprašanjih; aktivno
sodelovali v organih Evropske skupnosti. Rezultat tega bo kontinuirano spremljanje in
sodelovanje v vseh postopkih sprejemanja zakonodajnih aktov pri organih Evropske skupnosti
in po potrebi pravočasno vključevanje domačih deležnikov pri pomembnih strokovnih
vprašanjih ter sprotno usklajevanje stališč Ministrstva za finance ter deležnikov. Rok izvedbe
je celo leto.

-

krepitev sodelovanja z nadzorniki finančnega sistema, interesnimi združenji ter ostalimi
deležniki. Odzivno bomo odgovarjali na pobude nadzornikov, interesnih združenj ter ostalih
deležnikov; oblikovali namenske delovne skupine. Ministrstvo za finance si bo prizadevalo za
krepitev odnosov z nadzorniki finančnega sistema, interesnimi združenji ter ostalimi deležniki,
saj le-ti s praktičnega vidika najlažje identificirajo probleme, ki se pojavljajo pri izvajanju
zakonodajnih aktov. Prav tako bodo aktivno vključeni pri pripravi zakonodajnih aktov, ki urejajo
njihovo delovanje. Rok izvedbe je celo leto.

Naslov akta
Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega
sistema
Zakon o upraviteljih alternativnih investicijskih
skladov
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje
Zakon o bančništvu (ZBan-2)
Zakon o ukrepih Republike Slovenije za
krepitev stabilnosti bank
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
finančnih zavarovanjih
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zavarovanju in financiranju mednarodnih
gospodarskih poslov

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
19. 12. 2013

MF

19. 12. 2013

MF

19. 12. 2013

MF
MF

19. 12. 2013
30. 10. 2013

MF

30. 9. 2013

MF

19. 12. 2013
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Vzpostavitev preglednega sistema na področju prirejanja iger na srečo
Vzpostavitev preglednega sistema na področju prirejanja iger na srečo bomo dosegli:

-

s pripravo novega zakona o igrah na srečo. Poleg uskladitve sedaj veljavne ureditve s
pravnim redom Evropske unije, je poglavitni cilj priprave nove zakonodaje zagotoviti pogoje in
razmere, da bo zakona prirejanje iger na srečo potekalo v urejenem in nadzorovanem okolju
ter v obsegu, ki dolgoročno zagotavlja čim večje koristi za slovensko družbo, povzroča pa čim
manj negativnih stranskih učinkov. Podlaga za pripravo nove zakonodaje je sicer Strategija
razvoja iger na srečo v Sloveniji, ki jo je v decembru 2010 sprejela Vlada Republike Slovenije,
in ki predstavlja podlago za vodenje politike ter sprejemanje ukrepov na področju prirejanja
iger na srečo v naslednjem desetletnem obdobju. Rok izvedbe je 31.12.2013.

-

s podzakonskimi predpisi s področja prirejanja iger na srečo. V odvisnosti od nove ureditve
področja iger na srečo se bodo pripravili novi oziroma prilagodili obstoječi podzakonski
predpisi s področja iger na srečo. Rezultat tega bo hitrejše prilagajanje tehničnim in
tehnološkim spremembam na področju prirejanja iger na srečo, odprava administrativnih ovir
ter hitrejši prenos novih igralniških tehnologij v slovenski prostor.

Naslov akta
Zakon o igrah na srečo
(predvidoma devet podzakonskih predpisov)

Nosilec
MF
MF

Rok za izvedbo
19. 12. 2013
19. 12. 2013

Priprava novih jamstvenih shem za pomoč gospodarskim družbam
Preučitev možnosti priprave novih jamstvenih shem za pomoč gospodarskim družbam po zgledu
ZJShemRS bomo dosegli:

-

s pripravo dokumentacije, ki bo omogočila odločitev vodstva. Rezultat tega bo odločitev o
pripravi ustrezne zakonodaje za zagon nadaljnjih ukrepov.

Področje javnega naročanja
Razvoj zakonodaje na področju javnega naročanja, njeno prilagajanje trenutnim razmeram ter
spremembam v Evropski uniji in povečanje izvajanja skupnih ter zelenih javnih naročil bomo dosegli:

-

s prenosom novih direktiv takoj po sprejemu konec leta 2013, pri tem pa bodo v pripravo in
razpravo vključeni vsi pomembni deležniki iz sistema javnega naročanja, tudi Gospodarska
zbornica Slovenije in subjekti s področja črpanja evropskih sredstev. Pri oblikovanju nove
zakonodaje se bo uporabil nov vsebinski pristop z uporabo učinkov sinergije teorije in prakse.

-

ker EU zakonodaja na področju obrambnega in varnostnega javnega naročanja ter področju
pravnega varstva v postopkih javnega naročanja ni predmet modernizacije, nacionalna
ureditev na tem področju pa je bila sprejeta konec leta 2012 oziroma sredi leta 2011, novela
»Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja« pa julija 2013, se vključi le Zakon
o javnem naročanju. Na podlagi nove EU zakonodaje bo Ministrstvo za finance pristopilo k
reformi področja javnega naročanja.
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Naslov akta
Zakon o javnem naročanju

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2015*

*OPOMBA: predviden rok, če bodo nove direktive sprejete do konca 2013; ne glede na to je cilj MF
vzpostaviti nov sistem javnega naročanja čim prej po sprejemu direktiv.

Javnofinančna konsolidacija
Javnofinančno konsolidacijo bomo dosegli:

-

z zmanjšanjem obsega sive ekonomije. Zasledovali bomo cilj izboljšanja učinkovitosti
pobiranja davkov in zmanjšanja obsega davčnih utaj. Rezultat tega bo dodaten proračunski vir
in povečanje pravičnosti sistema. Cilj se doseže z organizacijskimi spremembami - združitvijo
CURS in DURS v enotno Finančno upravo RS. Rok za izvedbo je 31.12.2013. Izvedeni bodo
tudi drugi operativni ukrepi za izboljšanje učinkovitosti pobiranja davkov, kar je stalna naloga.

-

z zakonom o davku na nepremičnine. Zasledovali bomo cilj prispevanja k ureditvi in umiritvi
trga nepremičnin in k povečanju njegove preglednosti. Rezultat tega bo dodaten proračunski
vir in pravičnejša ter celovita obdavčitev vseh nepremičnin. Rok za izvedbo je 31.12.2013.

Naslov akta
Zakon o davku na nepremičnine

-

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2013

z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.
Uresničili bomo priporočila mednarodnih organizacij, da Slovenija zaustavi zniževanje
efektivne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, uskladili s spremembami v drugi
zakonodaji in uredili instituta tanke kapitalizacije. Rezultat tega bo dodaten proračunski vir.
Rok za izvedbo je 31.12.2013.

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2013

Optimizacija in racionalizacija poslovanja
Optimizacijo in racionalizacijo poslovanja bomo dosegli:

-

z združevanjem Carinske uprave RS in Davčne uprave RS v nov organ t.j. Finančno upravo
RS. Reorganizirali bomo službe ob vstopu Hrvaške v EU in povečali učinkovitost pri pobiranju
javnofinančnih prihodkov. Rezultat tega bo združen organ. Rok za izvedbo je 31.12.2013.

Naslov akta
Zakon o finančni upravi*

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2013

*OPOMBA: zakon zasleduje tudi cilj Javnofinančne konsolidacije.
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Posodobitev oziroma prilagoditev zakonodaje
Posodobitev oziroma prilagoditev zakonodaje bomo dosegli:

-

z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Izvajali bomo nov ZPIZ-2 in
ZDR-1 se prilagodili predpisom EU. Rezultat tega bo usklajen predpis. Rok za izvedbo je
31.12.2013.

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
dohodnini

-

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2013

z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Dopolnili bomo
ureditev, ki ureja odmero davka v posebnih primerih in določili postopkovne rešitve, povezane
s spremembami ZDoH-2 in ZDDPO-2, povečali učinkovitost davčnega organa. Rezultat tega
bo usklajen predpis in dana pravna podlaga davčnemu organu za odmero davka v posebnih
primerih. Rok za izvedbo je 31.12.2013.

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
davčnem postopku

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2013

Vzdržne javne finance
Vzdržne javne finance bomo dosegli:

-

V skladu z zadnjo spremembo Ustave RS in drugim odstavkom 3. člena Fiskalnega pakta je
Slovenija dolžna v šestih mesecih, oziroma do 1. 1. 2014, v svojo zakonodajo vključiti
ustrezna fiskalna pravila za krepitev fiskalne discipline. Pravila morajo biti praviloma vključena
v pravne akte ustavne ali primerljive[1] narave, zagotoviti pa morajo popolno spoštovanje in
upoštevanje pravil v nacionalnih proračunskih postopkih. Pristojnost za presojo ustreznosti
nacionalnega fiskalnega pravila je podeljena Evropskemu sodišču. Pomembno je tudi dejstvo,
da bo od 1.1.2014 dalje dodelitev pomoči iz Evropskega mehanizma za stabilnost pogojena z
izpolnjevanjem zahteve po vključenosti fiskalnega pravila v nacionalni pravni red.
Upoštevaje navedene sprejete zaveze mora Republika Slovenija do konca leta 2013:
1. Določiti fiskalno pravilo.
2. Določiti vsa izvedbena pravila v zvezi s spoštovanjem fiskalnega pravila.
3. Prilagoditi postopek sprejemanja in spreminjanja proračunov javnofinančnih blagajn zahtevam
Fiskalnega pakta in pravilom sekundarnega prava EU na področju ekonomskega upravljanja.
1. in 2. točka prejšnjega odstavka morata biti v skladu z ustavo urejeni v Zakonu o
fiskalnem pravilu, 3. točka pa v Zakonu o javnih financah.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

[1]

Pojem „primerljiva narava” v Paktu ni posebej definirana, mogoče pa je sklepati, da je ključno, ali se predpis, v katerem je
uveljavljeno fiskalno načelo sprejema z navadno ali s kvalificirano večino.
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Zakon o fiskalnem pravilu
MF
31. 12. 2013
z zakonom o javnih financah in zakonom o javnem računovodstvu. Zagotovili bomo zakonski
okvir za učinkovito ravnanje z javnimi financami. Rezultat tega bo uvedba instrumentov
javnofinančne politike, s katerimi se povečuje učinkovitost, gospodarnost in smotrnost
razpolaganja z javnimi sredstvi. Uvedli bomo tudi fiskalno pravilo. Rok za izvedbo je
31.12.2013.

-

sprejetje zakona, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto je potrebno, ker proračun
ne vsebuje členov, to je določb, ki urejajo materialne vsebine. Osnovni cilj navedenega
zakona je uzakoniti rešitve, ki so potrebne za nemoteno izvrševanje sprejetega proračuna.

Naslov akta
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2014 in 2015

Nosilec
MF
MF
MF

Rok za izvedbo
31. 12. 2013
31. 12. 2013
31. 12. 2013

Učinkovito upravljanje z državnim dolgom
Učinkovito upravljanje z državnim dolgom bomo dosegli:

-

z zagotovitvijo pravočasnega financiranja izvrševanja državnega proračuna v potrebnem
obsegu. Pravočasno bomo zagotovili ustrezno količino sredstev za nemoteno izvrševanje
državnega proračuna in najoptimalnejše strukture zadolževanja za izvrševanje državnega
proračuna. Rezultat tega bo zagotovitev financiranja proračuna RS v skladu s programom
financiranja za leto 2013. Rok za izvedbo je 31.12.2013.

-

z minimiziranjem dolgoročnega stroška financiranja s sprejemljivim tveganjem refinanciranja
ter sprejemljivi valutnimi, obrestnimi in drugimi tržnimi tveganji. Napravili bomo ustrezen plan
zadolževanja in upravljanje z dolgom državnega proračuna v skladu s Programom
financiranja. Izdelali bomo strategijo zadolževanja, katere poglavitno načelo je kombinacija
predvidljivosti in prožnosti. Zagotovili bomo ustrezen profil zapadlosti glavnic in uporabili
izvedene finančne inštrumente za zavarovanje pred valutnim, obrestnim in kreditnim
tveganjem. Rezultat tega bo izvrševanje plana zadolževanja in upravljanja z dolgom v skladu
s programom financiranja za leto 2013. Rok za izvedbo je 31.12.2013.

-

s širitvijo investicijskega zaledja ter zagotovitvijo stalnega in zanesljivega dostopa do virov
financiranja. Pridobili bomo nove potencialne investitorje ter krepili stike z obstoječimi
investitorji v državnih vrednostnih papirjih. Ažurno bomo posredovali podatke o zadolževanju
in stanju dolga državnega proračuna investitorjem preko rednih publikacij in preko
posodobljene spletne strani. Večja bo tudi atrakcija tujih investitorjev k zadolževanju z
inštrumenti krajše ročnosti, kljub premajhnemu obsegu tega zadolževanja. Rezultat tega bo
zagotovitev določene skupine investitorjev za učinkovito in hitro zadolžitev z izdajo
vrednostnega papirja.

-

s povečanjem likvidnosti državnih vrednostnih papirjev ter razvoj sekundarnega trga državnih
vrednostnih papirjev. Na dnevnem in mesečnem nivoju se bo izvajalo spremljanje in
ocenjevanje vseh bank, ki sodelujejo kot primarni vpisniki in uradni vzdrževalci likvidnosti.
Preverjala se bo možnost izvajanja odkupov obveznic Republike Slovenije, ki bodo umaknjene
iz MTS Slovenije, ko bodo imele ročnost manjšo od 1,25 leta. Preverjala se bo tudi možnost
povečanja nominalne izdaje obveznic, ki so bile že izdane v preteklih letih in imajo nominalno
izdajo nižjo od spremenjene standardne nominalne višine referenčne obveznice, z
reodpiranjem teh obveznic s pomočjo avkcij. Rezultat tega bo visoka likvidnost sekundarnega
trga slovenskih referenčnih državnih obveznic, ki omogoča učinkovito oblikovanje
transparentne realne tržne cene državnih vrednostnih papirjev.
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Racionalizacija poslovanja in zniževanje stroškov javnega sektorja na
področju plačilnega prometa
Racionalizacijo poslovanja in zniževanje stroškov javnega sektorja na področju plačilnega prometa
bomo dosegli:

-

s spremembami in dopolnitvijo Zakona o upravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike in podzakonskih aktov. Rezultat tega bodo nove storitve in naloge Uprave RS za
javna plačila in nadaljnji razvoj elektronskega poslovanja v skladu z zahtevami EU. Rok za
izvedbo je 19.12.2013.

-

s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačilnih navodilih, SEPA direktnih
obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in
elektronski obliki, bomo uvedli ISO standarde v plačilne storitve. Rok za izvedbo je tri (3)
mesece po uveljavitvi novele ZOPSPU-A.

-

s Pravilnikom o spletnem plačevanju storitev proračunskih uporabnikov, bomo opredelili
delovanje sistema e-plačil: UJP bo vzdrževal in razvijal spletno aplikacijo e-Plačila, ki bo
omogočila uporabnikom iz javnega in zasebnega sektorja brezgotovinsko plačevanje storitev
proračunskih uporabnikov (npr. sodne in upravne takse, druge stroške upravnih ter sorodnih
postopkov, globe za prekrške) in druge storitve javnega sektorja (npr. nakup kart za
gledališče, ribolov, muzeje, nakup literature, plačevanje šolnine, članarine…) prek spletnega
bančništva oziroma s plačilnimi in kreditnimi karticami ali prek sistema mobilne telefonije. Rok
za izvedbo je tri (3) mesece po uveljavitvi novele ZOPSPU-A.

-

s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave
elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila:
proračunskim uporabnikom se bo na enem mestu zagotovilo vse, kar potrebujejo za uporabo
storitev, povezanih z izdajanjem, pošiljanjem (vročanjem), prejemanjem, plačevanjem in
hrambo e-računov prek enotne vstopne in izstopne točke UJP. Računi, namenjeni
proračunskim uporabnikom, se bodo lahko izdali izključno v elektronski obliki. Glede na število
proračunskih uporabnikov (2.809 na dan 31.12.2012), ki so vpisani v register proračunskih
uporabnikov pri UJP, in letni obseg vseh javnih naročil po posameznih področjih ter število
gospodarskih subjektov, ki vstopajo v obligacijska razmerja s proračunskimi uporabniki, bodo
s tem omogočeni prihranki in racionalizacije v gospodarstvu in javnem sektorju glede
posredovanja, obdelave in hrambe računov.. Rok za izvedbo je tri (3) mesece po uveljavitvi
novele ZOPSPU-A.

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
upravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o plačilnih navodilih, SEPA direktnih
obremenitvah, izpiskih o prometu in stanju,
delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in
elektronski oblik
Pravilnik o spletnem plačevanju storitev
proračunskih uporabnikov
Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o standardih in pogojih izmenjave
elektronskih računov prek enotne vstopne in
izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila

Nosilec
MF

Rok za izvedbo
19. 12. 2013

MF

tri (3) mesece po
uveljavitvi novele
ZOPSPU-A

MF

tri (3) mesece po
uveljavitvi novele
ZOPSPU-A
tri (3) mesece po
uveljavitvi novele
ZOPSPU-A

MF
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MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Vlada Republike Slovenije si bo prizadevala za strukturne, upravljavske in tehnološke rešitve, ki bodo
povečale odpornost slovenskega gospodarstva na učinke globalne ekonomske in finančne krize z
naslednjimi ukrepi.

Zagon gospodarstva
Zagon gospodarstva bomo dosegli s:
-

pripravo ključnih strateških dokumentov.

-

spodbujanjem gospodarskih panog, ki temeljijo na učinkoviti izrabi trajnih naravnih virov (les,
geotermalna energija, …) z namenom zagotoviti celovite predelovalne verige in odpiranje novih
delovnih mest; rok izvedbe: trajna naloga.

-

izvajanjem prestrukturiranja družb v težavah na podlagi Zakona o pomoči pri reševanju ter
prestrukturiranju gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT), rok: stalna naloga (v okviru
razpoložljivih proračunskih sredstev).

-

preko SID-banke bomo vzpostavili novo shemo za pomoči podjetjem - gre za ukrepe finančnega
inženiringa za financiranje razvojnih projektov podjetij in financiranje investicij ter zagotavljanje
obratnih sredstev povezanih s poslovanjem mikro, malih in srednje velikih podjetij. Nadaljevanje
izvajanja in razvoj novih podpornih ukrepov za podjetja preko Slovenskega podjetniškega sklada
(garancije s subvencijo obrestne mere, tvegan kapital, subvencije, mikrokrediti, …); rok: stalna
naloga.

-

izvajanjem Slovenske industrijske politike: spodbujanjem inovativnosti in podjetniških vlaganj v
raziskave in tehnološki razvoj, podporo razvoju in rasti podjetij v vseh fazah razvoja; rok izvedbe:
aktivnosti se izvajajo v obdobju 2014-2020.

-

novelacijo Raziskovalno inovacijske strategije Slovenije (RISS): prilagoditev strategije trenutnim
razmeram (nosilna ministrstva: MIZŠ in MGRT); rok izvedbe: 31.12.2013.

-

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja določa, da Vlada lahko sprejme dodatne
začasne ukrepe razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, če se zaradi
notranjih strukturnih problemov ali zunanjih vplivov gospodarske razmere tako poslabšajo, da
stopnja registrirane brezposelnosti doseže kritično mejo, pod pogojem, da z ukrepi razvojnih politik
ni mogoče izboljšati gospodarskih razmer. V skladu z Uredbo o endogeni regionalni politiki se
izvaja Program Pokolpje, ki se zaključi 2016. V pripravi je Program spodbujanja konkurenčnosti za
območje občin Radeče, Trbovlje in Hrastnik, ki imajo že več zaporednih mesecev stopnjo
brezposelnosti nad 17%. Dva zaporedna meseca je 17% stopnja brezposelnosti presežena v
Mestni občini Maribor, Radljah ob Dravi in Krškem. V načrtu priprave so tudi potrebne podlage za
dodeljevanje regionalnih državnih pomoči v novi finančni perspektivi.

-

v letu 2013 se zaključuje Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007-2013 (SOČA 2013), ki je bil
namenjen Posočju za zagon gospodarstva po potresih, Zakon o razvojni podpori Pomurski regiji v
obdobju 2010–2015 se še izvaja in se zaključi v letu 2015 (31.12.2015).

-

pripravo strategije pametne specializacije v sodelovanju z GZS; rok izvedbe: 30.09.2013.
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Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Strategija razvoja Slovenije

MGRT

31. 12. 2013

Priprava partnerskega sporazuma

MGRT

31.12.2013

Operativni program (kohezijska politika)

MGRT

1. 1.2014

Državni program razvojnih prioritet in investicij

MGRT

31. 12. 2013

Regionalni razvojni programi 2014-2020

MGRT

31. 12. 2013

Regionalni razvojni programi

RRA,

30. 09. 2013

potrditev MGRT
MGRT / resorji /
regije

31. 12. 2013

MGRT, RCR
Zasavje, RRA
Posavje, Občina
Radeče, Občina
Trbovlje in Občina
Hrastnik

do 31. 7. .2013

MGRT, pristojne
RRA, vključene
Občine

Ko na strnjenem
območju
več
občin (> 20.000
prebivalcev)
stopnja
brezposelnosti 3
mesece zapored
preseže 17%

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(ZPRPGDT-D), nujni postopek

MGRT

30. 04. 2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih,
vsebini programa prestrukturiranja, pogojih za pridobitev
poroštev, nadzoru in vodenju evidenc o dodeljenih državnih
pomočeh gospodarskim družbam v težavah

MGRT

16. 05. 2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči

MGRT

31.12.2013

Uredba o karti regionalnih državnih pomoči za obdobje 20142020

MGRT

20.12.2013

Dogovori za razvoj regij 2014-2017

Program konkurenčnosti za območje Občin Radeče, Trbovlje
in Hrastnik

Program konkurenčnosti
brezposelnosti

na

novih

območjih

visoke
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Učinkovito koriščenje sredstev EU
Učinkovito koriščenje sredstev EU bomo dosegli s:
-

pregledom in prilagoditvijo zakonodaje, navodil in pravilnikov, ki ovirajo črpanje; rok izvedbe:
31.7.2013.

-

ustrezno opredelitvijo ključnih razvojnih področij, prerazporeditvijo sredstev iz vsebin, kjer je
črpanje slabše, na vsebine kjer bi bilo mogoče doseči boljše gospodarske in finančne učinke; rok
izvedbe: 31.7.2013.

-

zmanjšanjem administrativnih bremen za končne uporabnike; glavno merilo pri razpisih mora biti
ekonomska vrednost učinkov predlaganega ukrepa; poenotenjem administrativnih in finančnih del
prijave projektnih predlogov, poenotenjem finančnega dela zahtevkov za povračilo, pospešitvijo
potrjevanja razpisne dokumentacije s sedanjega povprečja 6 do 9 mesecev na ciljne 3 mesece;
tekoča naloga.

-

zmanjševanjem administrativnih bremen za skrbnike pogodb.

-

uvedbo osebne odgovornosti uradnikov za učinkovito izvajanje aktivnosti ob predpostavki
zagotovitve primerne usposobljenosti in spoštovanje določenih pravil; rok izvedbe: stalna naloga.

-

pripravo analize o možnostih združevanja obstoječih informacijskih sistemov državne uprave za
postavitev optimalnega informacijskega sistema za evropsko kohezijsko politiko v programskem
obdobju 2014-2020. Rok za pripravo dokončnega poročila s predlogom najsprejemljivejše različice:
31. 8. 2013.

-

pripravo vzdrževalne in v določenem obsegu tudi posodobitvene strategije obstoječega sistema
ISARR, ki bo omogočila nemoteno izvajanje evropske kohezijske politike. Rok za izvedbo: 31. 8.
2013.

-

povečanjem kakovosti in učinkovitosti nadzora nad projekti; tekoča naloga.

-

stalnim usposabljanje kadrov; rok izvedbe: stalna naloga.

-

zagotovitvijo ustreznega števila usposobljenih kadrov. Priprava in sprejem podlag za čim bolj
usposobljeno kadrovsko strukturo za programsko obdobje 2014-2020; rok izvedbe: 31. 12. 2013.

Zagotovitev konkurenčnega poslovnega okolja ter hitrejše rasti in
razvoja podjetij
Zagotovitev konkurenčnega poslovnega okolja ter hitrejše rasti in razvoja podjetij bomo dosegli s:
-

krepitvijo in poglabljanjem notranjega trga EU, kot ključnega ustvarjalca delovnih mest, ter
(so)oblikovanjem spodbudnega in konkurenčnega poslovnega okolja, tako na nacionalni kot EU
ravni; rok izvedbe: 31. 12. 2013, trajna naloga; varstvom potrošnikov doma in v tujini ter učinkovitim
nadzor na trgu z izboljšano koordinacijo dela nadzornih organov; rok izvedbe: 31. 12. 2013, trajna
naloga.

-

učinkovitim delovanjem spremljajoče infrastrukture poslovnega okolja; rok izvedbe: 31. 12. 2013,
trajna naloga.
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-

izboljšanjem poslovnega okolja z ukrepi za poenostavitev zakonodaje s poudarkom na
zakonodajnih razbremenitvah, programi ukrepov za prijaznejše administrativno okolje, program
»minus 25 %«, zmanjšanjem števila reguliranih dejavnosti in poklicev; rok izvedbe: 31. 12. 2013.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini

MGRT

oktober 2013

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu
potrošnikov

MGRT

13.12.2013

Zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov

MGRT

2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih
družbah

MGRT

2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih
storitvah

MGRT

2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorskih in
sorodnih pravicah

MGRT

1.11.2013

Zakon o gradbenih proizvodih

MGRT

julij 2013

Sprememba Zakona o podpornem okolju za podjetništvo

MGRT

30.10. 2013

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

MGRT

9.10.2013

Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici
v notranjem potniškem prometu

MGRT

24.7.2013

Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij

MGRT

december 2013

Uredba o postopku odpustitve ali znižanja globe storilcem, ki
so udeleženi v kartelih

MGRT

december 2013

Uredba o določitvi obrtnih dejavnosti

MGRT

julij 2013

Uredba o postopkih notificiranja na področju standardov,
tehničnih predpisov in postopkov ugotavljanja skladnosti

MGRT

december 2013

Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o
varstvu potrošnikov

MGRT

oktober 2013

Prenovljen koncept spodbujanja aktivnosti podpornega okolja

MGRT

01.02.2014
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Uvesti in izvajati presojo vplivov na gospodarstvo (MSP test )

MGRT

31.12.2013

Večja internacionalizacija slovenskih podjetij in izboljšanje pogojev pri
poslovanju slovenskih podjetij na mednarodnih trgih
Večjo internacionalizacijo slovenskih podjetij in izboljšanje pogojev pri poslovanju slovenskih podjetij
na mednarodnih trgih bomo dosegli s:
-

pripravo in potrditvijo srednjeročnega programa za področje internacionalizacije za obdobje 20142020; rok izvedbe: 31.12.2013.

-

pripravo in potrditvijo letnega akcijskega načrta za področje internacionalizacije; rok izvedbe:
31.12.2013.

-

povečanjem prepoznavnosti slovenskega gospodarstva v tujini; rok izvedbe: stalna naloga.

-

ustvarjanjem odprtega in urejenega mednarodnega poslovnega okolja za večjo konkurenčnost
podjetij na mednarodnih trgih z ukrepi trgovinske politike EU in aktivnostmi OECD(permanentna
naloga).

Tuje neposredne investicije v Sloveniji
Več tujih neposrednih investicij v Sloveniji bomo dosegli s:
-

povečanjem prepoznavnosti Slovenije kot lokacije za TNI; rok izvedbe: 31.12.2013 (permanentna
naloga).

-

zagotavljanjem novih TNI, predvsem visokotehnoloških in zmanjševanje ovir za TNI; rok izvedbe:
31.12.2013 (permanentna naloga).

-

pripravo srednjeročnega programa za spodbujanje TNI za obdobje 2014-2020; rok izvedbe:
31.12.2013.
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Spremembe Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij
in internacionalizacije podjetij

MGRT

12. 12. 2013

Tabela 1: Plan dodelitve nepovratnih finančnih spodbud v okviru javnega razpisa
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Javni razpis

Predvideno
število podprtih
projektov

Načrtovano
odprtje novih
zaposlitev

Višina dodeljenih
spodbud

Ocena vrednosti
investicij glede na
vrednost dodeljenih
spodbud

Leto 2013

18

500

7,8 mio EUR

3x

Leto 2014

20

600

10 mio EUR

3x

Tabela 2: Plan dodelitve nepovratnih finančnih spodbud v okviru posebnega postopka
Posebni postopek Predvideno
Načrtovano
Predvidena višina Ocena
skupne
število
podprtih odprtje
novih dodeljenih
vrednosti investicij
projektov
zaposlitev
spodbud
Leto 2013

3

234

33 mio EUR

460 mio EUR

Turistične dejavnosti
Povečanje obsega turistične dejavnosti bomo dosegli s:
-

povečanjem konkurenčnosti turističnega gospodarstva, izboljšanjem konkurenčnosti slovenskega
turizma na lestvici WEF; rok izvedbe: 31. 12. 2013.

-

učinkovitim trženjem in promocijo Slovenije, rok izvedbe: 31. 12. 2013.
Naslov akta

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

Nosilec
MGRT

Rok za izvedbo
31. 12. 2013

Oblikovanje rezerv in intervencijski ukrepi
Oblikovanje rezerv in intervencijske ukrepe bomo izvedli z:
-

vzpostavitvijo mehanizma za intervencijo in oblikovanjem sistema preskrbe in državnih blagovnih
rezerv; rok izvedbe: 31. 12. 2013.

-

pripravo petletnega programa državnih blagovnih rezerv za obdobje 2014-2018; rok izvedbe: 31.
12. 2013.
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE
MOŽNOSTI
Nadaljnji razvoj in sprejemanje rešitev na področju dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti
bo temeljil na socialnem sporazumu kot medgeneracijskem dogovoru, ki je temelj za sooblikovanje
rešitev. Razvoj celotnega sistema sledi razvoju človekovih pravic ter zagotavljanju enakih možnosti
celotne družbe. Med ključne prednostne naloge ministrstva sodi oblikovanje ukrepov za zniževanje
stopnje brezposelnosti. Pozornost bomo posvetili tudi krepitvi nadzorstvenih institucij, predvsem
inšpekciji dela in zmanjšanja obsega dela in zaposlovanja na črno.

Učinkovita aktivna politika zaposlovanja
-

-

-

-

-

-

Spodbujali oziroma povečevali bomo možnosti zaposlovanja ranljivih skupin, mladih (iskalcev
prve zaposlitve; Iniciativa EU – Jamstvo za mlade) in starejših; v okviru operacionalizacije
sprejete Pobude za zaposlovanje mladih si bomo prizadevali za rešitve, ki bodo najugodnejše
za Slovenijo in bodo omogočale črpanje evropskih sredstev.
Z učinkovito izvedbo načrta izvajanja ukrepov APZ za obdobje 2013-2014, rezultat česar bodo
nove zaposlitve. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
Z začetkom izvajanja novega programa APZ, namenjenega starejšim od 50 let. Program se je
začel izvajati z objavo javnega povabila konec maja 2013, kar se bo rezultiralo do 31. 12.
2013 v zaposlitvah 700 brezposelnih, starejših od 50 let.
S pripravo novega programa APZ »mentorske sheme in zaposlovanja pripravnikov«, s čimer
bomo dosegli večjo aktivacijo starejših in mladih. Javno povabilo bo objavljeno do 31. 12.
2013.
S črpanjem načrtovanih sredstev iz ESS, v višini 58,3 mio EUR, za ukrepe APZ, do 31. 12.
2013.
S spremembami na področju javnih del bomo zagotovili možnost za večje število vključitev v
javna dela in aktivacijo dolgotrajno brezposelnih.
Pripravili bomo podlago za pomoč pri ohranjanju in spodbujanju delovnih mest za lokalne
skupnosti z brezposelnostjo višjo od 17 %. Za območje Maribora s širšo okolico smo pripravili
in bomo izvajali ukrep povračila plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost (izvajalec
bo ZRSZ).
Uredili bomo področje študentskega dela s ciljem, da dosežemo načelo "vsako delo šteje".
Pripravili bomo implementacijsko shemo za Jamstvo za mlade, ki bo podlaga za črpanje
sredstev v okviru POBUDE ZA MLADE (rok do konca leta 2013).
Intenzivno se bomo pogajali o razporeditvi sredstev znotraj nove finančne perspektive (2014–
2020).
Z zaostritvijo vstopnih pogojev za vpis v register agencij za zagotavljanje delavcev drugemu
uporabniku, s tem da bomo do 30. 9. 2013 sprejeli novelo Zakona o urejanju trga dela, s
katero bomo zmanjšali število agencij.
Z izboljšanjem nadzora nad opravljanjem dela agencij za zagotavljanje delavcev drugemu
uporabniku. Rok izvedbe povečanega nadzora je 31. 12. 2013.
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Naslov akta

Nosilec

Rok za
izvedbo

sprememba Zakona o urejanju trga dela (javna dela, agencije
za zagotavljanje dela drugemu uporabniku)

MDDSZ

spremembe na
področju javnih
del – na vlado
do konca maja
2013,
nato skrajšani
postopek v DZ
agencije –
gradivo za
Vlado oktobra
2013

nov Zakon o študentskem delu

MDDSZ
31. 3. 2014
(rok kot je v
NRP)

Razvoj socialnega podjetništva
-

z opredelitvijo strateških ciljev na področju socialnega podjetništva. Strategijo razvoja
socialnega podjetništva, z jasno določenimi operativnimi cilji, bomo sprejeli do 31. 7. 2013.
z opredelitvijo ukrepov na področju socialnega podjetništva. Načrt ukrepov za izvajanje
strategije razvoja socialnega podjetništva bo sprejet do 31. 10. 2013.
s preoblikovanjem programa javnih del v smeri spodbujanja nastajanja socialnih podjetij za
zaposlitev ranljivih skupin. To bomo dosegli s pripravo novega programa javnih del in
potrditvijo prenovljenih javnih del, ki se bodo sčasoma preoblikovala v socialna podjetja. Rok
izvedbe je 31. 10. 2013.

Naslov akta

Nosilec

Rok za
izvedbo

Strategija razvoja socialnega podjetništva 2013-2016

MDDSZ

Ukrepi za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva 20132014

MDDSZ

sprejem na
Vladi do konca
julija 2013
sprejem na
Vladi do konca
oktobra 2013

Zmanjševanje obsega sive ekonomije
-

-

Ukrepali bomo proti sivi ekonomiji in preprečevali delo na črno, da bi omogočili razvoj
konkurenčnosti in posredno zagon gospodarstva ter ohranjanje ravni socialne varnosti in
blaginje.
Z novim ZPDPC bomo zagotovili na eni strani preglednejši in enostavnejši sistem različnih
oblik dela, na drugi strani pa jasno definirali, zakaj so podani elementi dela in zaposlovanja na
črno ter določili ustrezne sankcije za kriterije ter izvajalce.
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-

-

Na podlagi sprejete delovnopravne zakonodaje bomo pristopili k spremembam Zakona o
inšpekcijskem nadzoru, ki vključuje poostritev nadzora z jasnimi pooblastili in odgovornostjo
izvajalcev ter ostrejše sankcije za kršitelje delovnopravne zakonodaje.
Z dvigom stopnje ozaveščenosti o škodljivih posledicah dela in zaposlovanja na črno. Rok
izvedbe je 31. 12. 2013.

Naslov akta

nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Nosilec

Rok za
izvedbo

MDDSZ

31. 12. 2013

Reforma inšpekcijskega dela
-

Z novim Zakonom o inšpekciji dela, z reorganizacijo Inšpektorata RS za delo in uskladitvijo
materialnih predpisov bomo dosegli učinkovitejše varstvo pravic delavcev in delovanje IRSD
ter vzpostavili ustrezno pravno podlago za učinkovito izvajanje nadzora. Rok izvedbe je 31.
12. 2013.

Naslov akta

nov Zakon o inšpekciji dela

Nosilec

Rok za
izvedbo

MDDSZ

31. 12. 2013

Spopadanje z revščino in socialno izključenostjo
-

sistem socialne varnosti mora temeljiti na pravični in odgovorni socialni varnosti za vse
družbene skupine z vključevanjem trajnostnega razvoja. Na podlagi evalvacije nove
socialnovarstvene zakonodaje bomo pristopili k spremembam področnih zakonov (Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih), in sicer s
popravki zakonodaje, ki imajo vpliv na socialni položaj posameznikov in družin, s sprejetjem
Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020 in pripravo nacionalnega
izvedbenega načrta za obdobje 2013-2016 ter zagotavljanjem ustreznih socialnovarstvenih
programov in razvojem novih, s ciljem aktivacije. To bomo dosegli do 1. 1. 2014 s popravki
zakonodaje, ki bodo zagotovili ustrezno socialno varnost in nižjo stopnjo tveganja revščine
starejših, enostarševskih družin in velikih družin.

Naslov akta

Nosilec

Rok za
izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
socialnovarstvenih prejemkih

MDDSZ

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev

MDDSZ

avgust 2013gradivo za
Vlado
avgust 2013gradivo za
Vlado
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Vzpostavitev enotnega sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence,
vključno z zavarovanjem in dolgotrajno oskrbo1
-

S sprejemom zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo na Vladi RS
bomo uredili enotni sistem storitev in dolgotrajne oskrbe ter osebne asistence ter zagotovili
finančno vzdržen sistem dolgotrajne oskrbe. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.

Enake možnosti in soglasje o nujnih spremembah
Zagotavljanje enakih možnosti v družbi in doseganje čim širšega soglasja o nujnih spremembah na
področju družinske politike bomo dosegli:
-

s sprejemom izhodišč za novo Resolucijo o družinski politiki, kar bomo dosegli skozi širšo
razpravo. Rok izvedbe je 1. 3. 2014.
s spodbujanjem enakih možnosti v družini, s čimer bo omogočena enakopravnejša razdelitev
bremen skrbi za dom in družino med oba starša ter usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja in možnost koriščenja pravic v ta namen za socialne starše. Rok izvedbe je 30. 11.
2013.

Naslov akta

Nosilec

Rok za
izvedbo

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZDSP-1)

MDDSZ

30. 11. 2013

1

Cilj je potrebno izvajati v povezavi z reformo zdravstvenega sistema, zato v tej fazi ne moremo podati
časovnice!
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MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Poenostavitev postopkov javne uprave in izboljšanje kakovosti
zakonodaje
Poenostavitev postopkov javne uprave in izboljšanje kakovosti zakonodaje bomo dosegli:
-

-

-

-

-

-

-

z učinkovito koordinacijo za izvedbo projekta »minus 25 %« (prihranek 360 mio evrov) Akcijskega programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen in
prenovo strateškega sveta in agentov po resorjih ter okrepitvijo komunikacije s ključnimi
deležniki (zbornice, združenja…). S tem bomo znižali bremena na posameznem področju za
25 %. Rok izvedbe je 31.12.2013.
z zmanjšanjem števila reguliranih poklicev in dejavnosti – realizacija programa za prenovo
regulacij poklicev in dejavnosti (v povezavi s projektom EKT). Rezultat tega bo zmanjšanje
števila reguliranih dejavnosti in poklicev na raven povprečja EU, enostavni postopki
pridobivanja dovoljenj za regulirane dejavnosti in poklice, in s tem bolj prijazno poslovno okolje
za razvoj podjetništva in nove investicije. Rok izvedbe je 1. 6. 2015 (v letu 2013 je predvidena
prenova in deregulacija I. in II. sklopa dejavnosti, v obdobju 2014 in 2015 pa se prenova
nadaljuje skladno s predvidenim načrtom).
s prenovo fizičnih in spletnih »VEM« točk za podporo domačim in tujim podjetnikom (v
povezavi s projektom »EKT) in v sodelovanju z MGRT (SPIRIT) – bomo zagotovili enostavne
informacije na enem mestu in enostavne postopke pridobivanja dovoljenj za regulirane
dejavnosti in poklice. Rok za realizacijo projekta je maj 2015 (v letu 2013 je predvidena
združitev domačega VEM portala z novim EUGO in objava celovitih informacij o pogojih
poslovanja v RS za tuje in domače subjekte, okrepitev komunikacije s SPIRIT in poenotenje
vsebin).
s poenostavitvijo postopkov in odpravo administrativnih ovir na področju notranjih zadev in
javne uprave (poenostavitev postopkov za pridobitev dovoljenj za tujce in poenostavitev
prijave prebivališča) bomo bolj prijazni za tuje investitorje, saj bomo omogočili, da bodo
postopki pridobitve dovoljenj potekali na eni vstopni točki, prijazno in hitro. Dodatno bomo
enostavneje uredili postopek prijave tujcev in s spremembo zakonodaje o prijavi prebivanja,
zmanjšali administrativna bremena (poenostavitev postopka ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča, omejitev števila začasnih prebivališč, posodobitev prijave prebivališča z uporabo
sodobnih informacijskih rešitev, vzpostavitev podlag za povezavo večjih stanodajalcev z
registrom stalnega prebivalstva in podobno). Za realizacijo ciljev bo potrebno spremeniti
Zakon o tujcih (preko MDDSZ še Zakon o delu in zaposlovanju tujcev) z rokom izvedbe 1. 1.
2014 in Zakon o prijavi prebivališča z rokom izvedbe je 25. 3. 2014.
z implementacijo metodologije za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo (SME
metodologija) – skupaj z MGRT. Rezultat tega bo boljša/ bolj prijazna in predvsem manj
obremenjujoča zakonodaja in bolj prijazno poslovno/zakonodajno okolje. Za nove predpise, bo
potrebno pripraviti predhodno presojo učinkov na gospodarstvo. Rok izvedbe je 31.12.2013.
s poenostavitvijo in debirokratizacijo postopkov v upravnih enotah in drugih organih uprave in
uvedbo ponovnega obveščanja državljanov o poteku osebnih dokumentov. Rezultat tega
bosta optimizacija in hitrejše, kakovostno in prijaznejše izvajanje upravnih nalog na lokalni
teritorialni ravni in znižanje stroškov poslovanja. Rok izvedbe je 31.12.2013.
z dopolnitvijo Zakona o splošnem upravnem postopku se bo poenostavilo vlaganje vlog, saj
bodo namesto vložnikov obrazce vlog izpolnjevale uradne osebe. S tem bo omogočena lažja
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-

-

vzpostavitev formalnega stika med vložnikom in vsakokratnim organom, postopek bo lahko
hitrejši, bolj prijazen in učinkovit za stranke. Rok izvedbe je 31.12. 2013.
s spremembo Uredbe o upravnem poslovanju se spreminja obstoječa ureditev uradnih ur. Rok
izvedbe je 31. 12. 2013.
z zmanjšanjem upravnih zaostankov na najbolj kritičnih področjih – v sodelovanju s pristojnimi
resorji, inšpekcijami (okoljevarstvena dovoljenja, socialne pravice…). Rok izvedbe je 30. 6.
2014.
s prenovo upravne statistike in uvedbo sistema merljivih ciljev bomo vzpostavili nadzor in
merjenje učinkovitosti dela uprave. Rok izvedbe 30. 6. 2014.
z racionalizacijo evidentiranja volilne pravice bomo omogočili uresničevanje volilne pravice
državljanom EU z začasnim prebivališčem v RS, vodenje evidence pripadnikov avtohtone
italijanske in madžarske narodne manjšine in romske skupnosti v informatizirani obliki,
racionalizacijo pri izpisu volilnih kart, pošiljanje volilnih gradiv v tujino itd. Za izvedbo cilja je
treba spremeniti Zakon o evidenci volilne pravice. Rok izvedbe je 1. 1. 2014.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem
upravnem postopku

MNZ

31. 12. 2013

Spremembe in dopolnitve Uredbe o upravnem poslovanju

MNZ

31. 12. 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

MNZ

1. 1. 2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi
prebivališča

MNZ

25. 3. 2014

Zakon o evidenci volilne pravice

MNZ

1. 1. 2014

Razvoj storitev e-uprave in dvig učinkovitosti državne informatike
Razvoj storitev e-uprave in dvig učinkovitosti državne informatike bomo dosegli:
-

-

z izvedbo projekta E-uprava 2.0 (prijazno in učinkovito e-poslovanje). Rezultat tega bo nov
moderni državni portal eUprava z eno-prijavnim sistemom, poenostavljeno identifikacijo
uporabnikov na enem mestu ter avtomatizacijo poslovanja in integracijo z zalednimi sistemi.
Učinkovita izraba evropskih sredstev, večja prepoznavnost, višja uporaba storitev e-uprave.
Nove integrirane e-storitve visokega učinka bodo e-naročanje osebnih izkaznic in e-gradbeno
dovoljenje. Rok izvedbe je 30. 6. 2014.
z uvedbo elektronskega javnega naročanja eJN. Rezultat tega bodo široka uporaba ekataloga pri naročnikih po ZJN; stalna rast uporabe generičnega dela e-kataloga s strani
ponudnikov in uporaba e-kataloga kot osnovnega orodja tudi pri izvedbi skupnih javnih naročil,
ePredlog bo izveden v okviru obstoječih aplikacij, zato se bo iz EU sredstev izvedla le
povezava z zalednimi sistemi, eObjave bodo zagotovile povezave sistema e-JN z portalom
Uradnega lista in samodejnega prenosa podatkov med sistemoma, eOddaja ponudb;izgradnja
modula, ki naročnikom omogoča enostavno pripravo razpisne dokumentacije (ponudbe) in
posledično avtomatično generiranje podatkovnih baz potrebnih za ocenjevanje – razvrščanje
prejetih ponudb; hkrati ponudnikom omogoča generiranje ponudbe na podlagi že obstoječih
podatkov, ki so zajeti v različnih informacijskih sistemih DU in kot tako predstavlja odpravo
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-

-

-

-

-

administrativne ovire pridobivanja podatkov – potrdil uradnih evidenc. Rok izvedbe je 30. 6.
2014.
z izvedba projekta Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov(prijazen in učinkovit servis
drugim resorjem). Rezultati tega bodo zagotavljanje učinkovitega, zanesljivega in varnega
delovanja in širitev uporabe komponent centralne interoperabilnostne infrastrukture, priključeni
in delujoči dodatni podatkovni viri na interoperabilnostno infrastrukturo za potrebe odločanja v
postopkih e-Sociale, promocija, širitev funkcionalnosti delovanja portala Nacionalnega
interoperabilnostnega okvira – strategije, standardi, pravila, izdelki interoperabilnosti,
dodajanje novih izdelkov, novo področje OpenData, učinkovita izraba EU sredstev; prenos v
produkcijo Registra voznikov 2, ki informatizira postopke na izpitnih centrih za voznike
motornih vozil, elektronsko preverjanje teoretičnega znanja kandidatov in njihovo samostojno
elektronsko pripravo na izpit. Rok izvedbe je 30. 6. 2014.
s promocijo storitev e-uprave za povečanje uporabe storitev s strani državljanov in podjetij
bomo pocenili poslovanje uprave in zmanjšali administrativna bremena za državljane in
gospodarstvo. Stalna naloga.
s prenovo sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom za organe državne uprave.
Rezultat tega bo optimizacija in informatizacija poslovnih procesov (G2G), podpore internim
procesom, upravnim postopkom, itd. Rok izvedbe je 30. 6. 2014.
s povečanjem učinkovitosti, gospodarnosti in transparentnosti državne informatike,
standardizacija IT gradnikov in vmesnikov IS, razvoj skupnih horizontalnih storitev,
konsolidacija in optimizacija virov (infrastrukturnih, finančnih in kadrovskih), oblikovanje in
dosledno izvajanje varnostne politike, krepitev slovenskih IT podjetij. Rezultati tega bodo:
povečanje učinkovitosti, gospodarnosti in transparentnosti poslovnih procesov in delovnih
tokov državne uprave z večjo in optimalnejšo uporabo storitev komunikacijsko informacijskega
sistema ter posledično znižanje stroškov na enoto oz. stroškovno mesto; višja agregirana
prepustnost jedra in spletnih storitev, nižji stroški vzdrževanja in upravljanja, obnova kom.
opreme (rok izvedbe je 2014); zamenjava naslovov na komunikacijski opremi (rok izvedbe je
30.4.2013); izdaja digitalnih potrdil; izdelana referenčna arhitektura; izvajanje novih namestitev
in vzdrževanje visokega nivoje informacijske varnosti (rok izvedbe je 30.12.2013); izboljšanje
kakovosti in informacijske varnosti na nivoju izvorne kode, izdelan procesi, načrt in navodila
(rok izvedbe je 30.12.2013); migracija aplikacijskih izvajalnih okolij in podatkovnih zbirk
centralnega računalnika na enotne standardne različice (30.12.2014); izdelava referenčne
arhitekture, izdelava jedra informacijskega sistema z vsemi integracijami (rok izvedbe je 31.
12. 2014); visoka razpoložljivost informacijskih virov v lokalnem omrežju in zboljšanje
zanesljivosti delovanja sistema ter storitev; zagotavljanje informacijske varnosti in učinkovite
obrambe pred napadi kibernetskega prostora za vse komunikacijsko informacijske sisteme
državne uprave (rok izvedbe je 1. 5. 2014); operativen SIGOVCERT (rok izvedbe je 1. 1.
2014); sprejem nacionalne strategije kibernetske obrambe in njeno dosledno izvajanje (rok
izvedbe je 1. 4. 2014).
s centralnim upravljanjem s projekti elektronskega poslovanja (uvajanje učinkovite uredniške
politike, projektne in strateške koordinacije učinkovite državne informatike), strategija
učinkovite državne informatike, skrbništvo nad izvajanjem akcijskega načrta ter pospeševanje
projektov e-poslovanja z visokim učinkom, uvajanje skupnih metodologij) – tudi preko kabineta
PV. Rezultat tega bo pospešen razvoj projektov s področja e-poslovanja in učinkovita
koordinacija med institucijami javne uprave. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.

Dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja uprave in upravljanja s
kadrovskimi viri v državni upravi in v javnem sektorju
Dvig kakovosti in učinkovitosti delovanja uprave in upravljanja s kadrovskimi viri v državni upravi in v
javnem sektorju bomo dosegli:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

z javnim finančno vzdržnim javnim sektorjem, kar bo doseženo z uveljavitvijo ukrepov za
konsolidacijo javnih financ; sklenjen dogovor z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v
smeri omejevanja mase za plače oziroma stroške dela v javnem sektorju. Rok izvedbe je 10.
5. 2013.
z načrtovanjem in spremljanjem zaposlovanja v organih državne uprave in v javnem sektorju
in oblikovanjem strateškega pristopa pri upravljanju s človeškimi viri; določitev skupnega
kadrovskega načrta javne uprave in določitvijo okvira politike zaposlovanja za celotni javni
sektor. Rezultat aktivnosti bo zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju. Rok izvedbe
31. 12. 2013.
z učinkovitim upravljanjem in vodenjem Centralne kadrovske evidence državne uprave in
poenotenim evidentiranjem podatkov in transparentno pripravo informacij za izvajanje politike
upravljanja s kadrovskimi viri, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter
za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij. Stalna naloga.
z vzpostavitvijo fleksibilnejšega nagrajevanja zaposlenih v odvisnosti od rezultatov dela in
zmanjšanje vloge avtomatizmov pri določanju plače. Rezultat tega bo uveljavitev zakona o
spremembah in dopolnitvah ZSPJS. Rok izvedbe je 30. 6. 2014.
z enotno prakso na področju delovno pravnih razmerij preko delovanja Komisije za pritožbe iz
delovnega razmerja pri Vladi RS ter z zmanjšanjem procesnih napak pri izvajanju posebnih
javnih natečajev, ki se izvajajo preko Uradniškega sveta. Rezultat tega bo zmanjšanje števila
pritožb, tožb in posledično stroškov sodnih postopkov in odškodnin. Stalna naloga.
z modernizacijo uslužbenskega sistema in sistema upravljanja s kadri ter okrepljeno vlogo
inšpekcije za sistem javnih uslužbencev s spremembami in dopolnitvami Zakona o javnih
uslužbencih s podzakonskimi predpisi. Rezultat tega bo doseganje učinkovitejše in
kakovostnejše uprave. Rok izvedbe 31. 12. 2013.
z modularnim usposabljanjem javnih uslužbencev (preko Upravne akademije), za doseganje
večje usposobljenosti javnih uslužbencev za delo na posameznih delovnih mestih oziroma za
izvajanje posameznih nalog uprave. Rezultat tega bo okrepljena usposobljenost javnih
uslužbencev za strokovno opravljanje delovnih nalog in s tem izboljšanje kompetenc
zaposlenih za delo. Stalna naloga.
z realizacijo projekta e-kadrovanje s ciljem transparentnosti, poenostavitve procesov,
zmanjšanjem administrativnih obremenitev in dvigom kakovosti pri izvajanju postopkov
kadrovanja v organih državne uprave. Rezultat tega bodo: informatizirana priprava objav
prostih delovnih mest in njihovo objava z uporabo spletnih aplikacij ter možnost elektronske
prijave na prosta delovna mesta. Rok izvedbe 31. 12. 2013.
s prenovo delovanja upravnih enot in uvedbo »upravnih okrajev« (predvidoma v okviru
statističnih regij) bomo dvignili kakovost storitev uprave; na upravne okraje bomo prenesli
stvarno pristojnost za zahtevnejše naloge kot je npr. obravnava tujih državljanov. Za izvedbo
cilja je potrebno spremeniti Zakon o državni upravi. Rok izvedbe je 30. 6. 2014.
z vzpostavitvijo enotnega centra kot platformo za sistemsko spodbujanje dviga učinkovitosti in
uspešnosti poslovanja uprave in s pripravo »Strategije za razvoj in delovanje javne uprave,
vključno z inšpekcijskimi službami (2014-2020)« vključno s prenovljeno izjavo o politiki
napredka in kakovosti javne uprave, reorganizacija, optimizacija, informatizacija in
racionalizacija upravnih procesov in virov (po vzoru iz gospodarstva zmanjšanje hierarhičnih
ravni in režijskih delovnih mest, ZUP, UUP, inšpekcija, ZDIJS etc.) ter sistematični pristopi za
izmenjavo dobrih praks preko strokovnih srečanj, posvetov in konferenc. Rezultat tega bo
učinkovitejše, kakovostnejše delovanje uprave vključno z inšpekcijskimi službami, prenovljen
ZUP in UUP, vzpostavljen portal dobrih praks, merljivi cilji in spremljanje njihove realizacije na
vseh ravneh (organa, NOE in posameznika) ter realizacije predlogov za izboljšave po organih.
Rok za izvedbo v prvem delu (enotna platforma za izvajanje aktivnosti v smeri kakovosti: 1. 6.
2013, drugi del 1. 6. 2014).
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Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v
javnem sektorju

MNZ

30. 6. 2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih
uslužbencih

MNZ

31. 12. 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Zakon o
državni upravi

MNZ

30.3.2014

Prenovljena Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih

MNZ

30.6.2014

Strategija razvoja javne uprave 2014-2020

MNZ

31.12.2014

Dvig upravljalske sposobnosti občin
Dvig upravljalske sposobnosti občin bomo dosegli:
-

s pripravo strategijo razvoja lokalne samouprave. Rezultat tega bo sprejetje strategije razvoja
lokalne samouprave. Rok izvedbe je 31. 12 .2014.
z doslednim uresničevanjem načela koneksitete pri financiranju občin. Rezultat tega bo
znižanje javno finančnega primanjkljaja. (trajna naloga).
s spodbujanjem medobčinskega sodelovanja. Rezultat tega bo izboljšanje izvajanja nalog in
pristojnosti občin (stalna naloga).
s strokovnim nadzorom občinskih predpisov. Rezultat tega je dvig pravne varnosti. (stalna
naloga).
z zmanjšanjem demokratičnega deficita na lokalni ravni. Rezultat tega bo zakonska ureditev
novih oblik neformalnega sodelovanja prebivalcev (stalna naloga).

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin

MNZ

31. 12. 2013

Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi

MNZ

31. 12. 2013

Razvoj nevladnih organizacij
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij bomo dosegli:
-

z razvojem sistemsko-pravnega okolja za delovanje in razvoj nevladnih organizacij in pripravo
novega zakona o nevladnih organizacijah. Rezultat tega bo vzpostavljeno sistemsko-pravno
okolje za delovanje nevladnih organizacij in okrepljena vloga NVO (novi Zakon o nevladnih
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-

-

organizacijah in sprememba Zakona o prostovoljstvu z rokom izvedbe 30. 6. 2014 ter
Strategija razvoja NVO in prostovoljstva z rokom sprejema v letu 2014).
s pripravo programov in projektov za učinkovito črpanje sredstev iz nove finančne perspektive
EU 2014-2020 za nevladne organizacije. Rezultat tega bo okrepljena vloga NVO v družbi. Rok
izvedbe je 31. 12. 2013 (nadaljevanje v 2014).
z zagonom projekta »Krepitev usposobljenosti za izvajanje presoje učinkov predpisov ter
vključevanje javnosti v pripravo in izvajanje politik«. Rezultat tega bo boljša priprava predpisov
in transparentnost. Rok izvedbe je 31. 12. 2013 (nadaljevanje v 2014).

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o nevladnih organizacijah v javnem interesu (nov
zakon)

MNZ

30.06.2014

Zakon o prostovoljstvu

MNZ

30.06.2014

Zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, politike in
gospodarstva
Zagotavljanje transparentnosti delovanja javnega sektorja, politike in gospodarstva bomo dosegli:
-

-

-

-

-

-

z implementacijo »Greco« priporočil – zagotavljanje transparentnosti financiranja političnih
strank, volilne kampanje in delovanja podjetij v lasti države ali lokalne skupnosti – sprememba
Zakona o političnih strankah in Zakona o volilni ter referendumski kampanji. Rezultat tega bo
večja transparentnost in učinkovit nadzor pri financiranju političnih strank in izvedbi volitev ter
manj korupcije. Rok izvedbe je 30. 9. 2013.
z zavezami za dostop do informacij javnega značaja tudi za gospodarske in druge pravne
osebe v lasti države ali lokalnih skupnosti in sicer s spremembo Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (novi zavezanci vzpostavitev registra zavezancev, proaktivna
objava določenih podatkov zavezancev). Rezultat tega bo več transparentnosti in zmanjšanje
korupcije v javnem sektorju in v podjetjih, ki so v lasti države oz. lokalnih skupnosti. Rok
izvedbe je 31. 12. 2013.
s povečanjem odprtosti javne uprave, preko spodbujanja ponovne uporabe podatkov javnega
sektorja, promoviranjem odprtih formatov in odprtih licenc pri objavi podatkov in e-vsebin na
spletu s strani organov javnega sektorja (t.i. področje Open Data), in sicer s spremembo
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, z novimi pravili za ponovno uporabo. Za
doseganje cilja bodo izvedene promocijske aktivnosti Evropsko komisijo v okviru Evropskega
leta. Rok izvedbe je 31. 12. 2014.
z večjo odprtostjo javne uprave in dostopnostjo do javnih podatkov, s pripravo celostne
Strategije transparentnosti javnega sektorja (odprtega delovanja javne uprave, odprtih
podatkov javnega sektorja itd) v okviru Strategije za razvoj in delovanje javne uprave in
enotnih smernic za ustrezno upravljanje avtorskih pravic organov v zvezi z javnimi gradivi.
Rok izvedbe je 30. 6. 2014.
s transparentnim kadrovanjem (depolitizacija državne uprave) – imenovanje »strokovne ekipe
uradniškega sveta«, učinkovita podpora za pravilno in zakonito izvedbo postopkov posebnih
javnih natečajev. Rok izvedbe (realizirano v aprilu 2013).
s spremembo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Rezultat tega bo med drugim
tudi okrepitev nadzornih in preventivnih pristojnosti KPK in s tem manj korupcije v javnem
sektorju in podjetjih v lasti države ali lokalnih skupnosti. Rok je druga polovica 2014.

- 29 -

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do
informacij javnega značaja

MNZ

31. 12. 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih
strankah

MNZ

Druga polovica
2014

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije

MNZ

31. 12. 2013

Zakon o volilni in referendumski kampanji

MNZ

30. 9. 2013

Učinkovit pregon gospodarskega kriminala in korupcije
Učinkovit pregon gospodarskega kriminala in korupcije bomo dosegli:
-

-

-

-

-

z nadgrajevanjem oblik in metod skupnega dela med državnim tožilstvom in policijo pri
pregonu kaznivih dejanj v skladu z veljavno zakonodajo. Rezultat tega bo hitrejši in izboljšan
pretok informacij ter boljše sodelovanje med policijo in DT v predkazenskem postopku in
učinkovitejše delovanje specializiranih preiskovalnih skupin in boljše preiskovanje težjih oblik
gospodarske kriminalitete in korupcije. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
z zagotovitvijo ustreznih organizacijskih, kadrovskih in materialnih pogojev za učinkovito
odkrivanje in preiskovanje gospodarskega kriminala in korupcije. Rezultat tega bo kadrovska
popolnitev, SGK UKP GPU in Oddelkov za gospodarsko kriminaliteto v policijskih upravah,
boljša strokovna usposobljenost preiskovalcev NPU in OGK SKP PU za delo na ozkih
strokovnih področjih. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
s sprejemom in izvedbo dodatnih ukrepov za učinkovit sistem odvzema premoženja,
pridobljenega s kaznivimi dejanji. Rezultat tega bodo kakovostnejše in učinkovitejše izvajanje
finančnih preiskav. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
s prednostno obravnavo kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in korupcije.
Rezultat tega bo več obravnavanih tovrstnih kaznivih dejanj. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
z uvedbo sistemskih izboljšav pri analitični podpori odkrivanju in preiskovanju gospodarske
kriminalitete in korupcije. Rezultat tega bo kakovostnejše in učinkovitejše odkrivanje in
preiskovanje gospodarske kriminalitete in korupcije. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
z izboljšanjem učinkovitosti in operativnosti vseh operativnih enot pri odkrivanju ter
preiskovanju gospodarske kriminalitete in korupcije, nadgraditev sodelovanja državne in
regionalne ravni pri strateškem vodenju, operativnem usmerjanju in koordiniranju,
nadzorovanju, zagotavljanju strokovne pomoči, pretoku informacij in posodabljanju operativnih
taktik in metod dela za gospodarsko kriminaliteto. Rezultat tega bo dvig učinkovitosti in
operativnosti gospodarskih enot, usmerjenost v preiskovanje kompleksnih zadev s področja
gospodarske kriminalitete in korupcije ter posodobitev taktik in metod dela na najbolj
izpostavljenih delovnih področjih. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.

Naslov akta
Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Nosilec

Rok za izvedbo

MP
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Učinkovitost policije
Dvig učinkovitosti policije bomo dosegli:
-

-

-

-

-

z odpravo notranje birokracije, vzpostavitvijo meril uspešnosti v smeri zagotavljanja varnosti in
ne povečevanja količine represivnih ukrepov. Rezultat tega bo zmanjšanje administrativnih
ovir in bremen. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
z evalvacijo projekta LIBRA. Rezultat tega bo ocena učinkovitosti in primernosti projekta Libra
glede na rezultate analize. Rok izvedbe je prvo trimesečje 2014. NOSILEC: direktorat za
policijo in druge varnostne naloge.
z vzpostavitvijo intenzivnejšega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi pri zagotavljanju varnosti.
Rezultat tega bo večje zadovoljstvo javnosti z vidnostjo in dostopnostjo policije; izboljšanje
varnosti v lokalni skupnosti, manj deviantnih pojavov. Rok izvedbe je 31.12. 2013.
z vzpostavitvijo meril uspešnosti policijskih enot, ki izhajajo iz poslanstva Policije zagotavljanja varnosti.
s hitrim in učinkovitim vodenjem prekrškovnih postopkov ter zmanjševanjem zaostankov s
preteklih let na področju prekrškovnega organa. Rezultat tega bo zagotavljanje boljšega
spoštovanja predpisov, po katerih organ izvaja naloge prekrškovnega organa, dvig pravne
varnosti, varnosti in urejenosti na posameznih področjih. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
NOSILEC: Inšpektorat RS za notranje zadeve.
z izvajanjem nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. Rezultat tega bo
uresničevanje ciljev in ukrepov Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, manjše
število mrtvih in hudo telesno poškodovanih ranljivih skupin udeležencev v cestnem prometu
(v okviru pristojnosti policije), preprečevanje in ugotavljanje kršitev, ki so najpogostejši vzroki
hudih prometnih nesreč (neprilagojena hitrost, nepravilna stran in smer vožnje ter
neupoštevanje pravil o prednosti) s poudarkom na večkratnih kršilcih in kršilcih, ki vozijo pod
vplivom alkohola ter časovna in krajevna usmerjenost ukrepov policije v primarne in
sekundarne dejavnike varnosti cestnega prometa (ukrepe izvajati tam in takrat, ko se zgodi
največ prometnih nesreč). Rok izvedbe je 31.12. 2013.

Normativni plan:
Za dosego navedenih ciljev ne načrtujemo novih sprememb ali dopolnitev zakonodaje.
Vse spremembe zakonodaje so bile že določene na podlagi letnega načrta dela policije 2013 in so bile
predlagane v okviru predlogov za vnos v Normativni program dela Vlade RS in MNZ za 2013
(dokument policije, št. Številka: 007-411/2012/3 (206-04), 7. 12. 2012).

Izboljšanje učinkovitosti inšpekcijskih služb – (inšpekcijski svet)
Izboljšanje učinkovitosti inšpekcijskih služb – (inšpekcijski svet) bomo dosegli:
-

-

s krepitvijo koordinativne in usmerjevalne vloge inšpekcijskega sveta. Rezultat tega bo boljša
urejenost posameznih področij, ki jih nadzorujejo inšpekcije in zagotavljanje izvrševanja
sprejetih predpisov. Rok izvedbe je 31. 12. 2013.
z znižanjem javnofinančnih odhodkov za delovanje javnega sektorja z doslednim izvajanjem
prehoda na plačni sistem v skladu z ZSPJS. Rezultat tega bo vračilo preveč (premalo)
izplačanih plač in znižanje obsega sredstev za bruto plače v naslednjih letih. Rok izvedbe 31.
12. 2013.
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-

-

-

-

-

-

-

s spremembo zakonodaje v luči poenostavitve inšpekcijskih postopkov pri čemer bo potrebna
aktivna vključenost vloge IS pri spremembah ZP-1, ZIN in ZUP (stalna naloga);
s povečanjem dostopnosti in prepoznavnosti inšpekcij, tudi s prilagoditvijo dela inšpekcij tako,
da bodo za stranke dosegljive na sedežih med 9. in 15.30 uro, pri čemer je vloga glavnih
inšpektorjev, da zagotovijo splošno prepoznavnost inšpekcij kot tudi prepoznavnost pri
medijih, da se zagotovi prerazporeditev delovnega časa inšpektorjev ter da se zagotovijo
inšpekcijski nadzori tudi izven delovnega časa (stalna naloga);
s povečano učinkovitostjo inšpekcij pri čemer se inšpekcije nenehno seznanjajo z dobrimi
praksami drugih inšpektoratov (domačih in tujih), da se v odbore imenujejo kompetentni
strokovnjaki, ki bodo s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k večji učinkovitosti inšpekcij,
zato se bo tudi spremenila metodologija zbiranja statističnih podatkov za kazalnike z katerimi
se meri kakovost inšpekcij. Rok 31.12. 2013 (stalna naloga);
z okrepitvijo delovanja Regijskih koordinacij inšpektorjev, pri čemer je potrebno izbrati za
predsednike najkompetentnejšo osebo v regiji, ki bo uživala zaupanje glavnih inšpektorjev,
predsednike vključiti tudi na sami seji IS, zagotoviti prisotnost predsednice IS na sejah RKI,
poskrbeti, da bodo aktivnosti RKI-jev dostopne na internetnih straneh, kot tudi poročila, ki jih
pošiljajo ter zagotoviti sredstva za povečan obseg dela predsednikom RKI-jev (stalna naloga);
s spremembo na področju IT, pri čemer je potrebno najti možnost poenotenega IT sistema z
možnostjo nadgradnje glede na specifiko posamezne inšpekcije, uvesti poenotenje postopkov
za potrebe inšpekcijskega nadzora in sodelovanja s sodišči, omogočiti inšpekcijam »on line«
dostope do baz, ki jih potrebujejo ter vzpostaviti projekt »Company profile«. Rok izvedbe 31.
12. 2015;
s spremembami na področju izobraževanja in usposabljanja inšpektorjev pri čemer je
potrebno zagotoviti čim večjo udeležbo inšpektorjev na brezplačnih izobraževanjih kot tudi
zagotoviti zadostna finančna sredstva za udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih
inšpektorjev (stalna naloga);
s sodelovanjem inšpekcij s sodišči pri čemer je potrebno uvesti princip izključne pristojnosti
posameznih sodišč (poenotenje sodne prakse), določitev pristojnosti enega sodišča za
postopek določitve in izvršitve uklonilnega zapora, poenotiti obrazce in elektronsko
komunikacijo s sodišči ter z koncentracijo izvrševanja terjatev nastalih po ZP-1 na CURS (31.
12. 2015);
s sodelovanjem z zainteresirano javnostjo tako, da bo sodelovanje tvorno in učinkovito pri
pripravi novih in spremembah zakonov, da bodo potekale skupne akcije za osveščanje
državljanov o potrebi spoštovanja predpisov in da bodo informacije pridobljene na podlagi
spletnega vprašalnika posredovanim gospodarskim subjektom, kakovostno uporabljene v
postopkih inšpekcijskega nadzora in delovanju inšpekcij (stalna naloga).

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekcijskem
postopku

MNZ

31. 12. 2013

Vzpostavitev odškodninske sheme za izbrisane
Vzpostavitev odškodninske sheme za izbrisane bomo dosegli:
-

s pripravo predloga Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega
prebivalstva. Tako bomo vzpostavili pravno podlago za povračilo škode osebam, ki so bile
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izbrisane iz RS. S tem bomo izpolnili obveznosti iz sodbe ESČP in zagotovili pravično
zadoščenje osebam, ki so bile izbrisane iz RSP.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz
registra stalnega prebivalstva

MNZ

1. 1. 2014

Drugo
-

-

-

Sprememba: Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi. Rezultat tega bo usklajena zakonodaja in določen prekrškovni organ, ki bo izvajal
prekrškovne določbe. Rok izvedbe je 31.12. 2013.
Sprememba Zakona o volitvah poslancev v Evropski parlament. Sprejeta je bila sprememba
Direktive 93/109/ES v zvezi z nekaterimi podrobnimi ureditvami za uresničevanje pasivne
volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi
članici, niso pa njeni državljani. Rok izvedbe je 31. 12 .2013.
Uskladitev Zakona o referendumu in ljudski iniciativi z ustavnim zakonom o spremembah 90.,
97, in 99. člena Ustave RS. Rok za izvedbo je 31. 5. 2014.
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o
slovenski narodni zastavi

MNZ

31. 12. 2013

Zakon o volitvah poslancev v Evropski parlament

MNZ

31. 12. 2013

Zakon o referendumu in ljudski iniciativi

MNZ

31.5.2014
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MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
Vlada Republike Slovenije si bo prizadevala za učinkovito vlaganje v javno infrastrukturo in izgradnjo
tistih infrastrukturnih projektov, ki bodo oživili gospodarsko rast in vplivali na izboljšanje kakovosti
življenja in blaginje z naslednjimi ukrepi:

Temeljni dokument razvoja prometa in javne prometne infrastrukture
Priprava temeljnega dokumenta razvoja prometa in javne prometne infrastrukture, s katerim bomo
zagotovili:
-

Določitev prioritet razvoja javnega prometa prometne infrastrukture;

- Pridobitev sredstev iz evropskih skladov 2014-2020;
Rok izvedbe: 31. 12. 2013
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Resolucija o Nacionalnem programu razvoja prometa in javne
prometne infrastrukture v Republiki Sloveniji do leta 2020 z
vizijo do leta 2030

MzIP

marec 2014

Aktivnosti na projektih prometa in prometne infrastrukture
Aktivnosti na projektih prometa in prometne infrastrukture vključene v Operativni program razvoja
okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) 2007-2013 in TEN:
-

Projekt "Modernizacije obstoječe železniške proge Divača-Koper"

-

Projekt "Uvedbe sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju"

-

Projekt "Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko-Hodoš za 160 km/h – 1.
faza"

-

Projekt "Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja proge Pragersko–Hodoš - 2 faza:
modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na postajah"

-

Projekt "Nadgradnje žel. proge Dolga Gora - Poljčane"

-

Projekt "Nadgradnja žel. proge Slovenska Bistrica - Pragersko"

-

Projekt ''Izgradnja protihrupnih ograj na obstoječih AC odsekih''

-

Projekt ''Izgradnja P+R: "parkiraj in pelji se "

-

Projekt ''Izdelava PGD PZI dokumentacija za AC odsek Draženci - Gruškovje''

-

Projekt "Poglobitev vplovnega kanala v koprskem pristanišču"

-

Projekt ''Posodobitev letališke infrastrukture na letališču Maribor''
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-

Projekt ''Izgradnja drugega potniškega terminala na letališču Jožeta Pučnika - T2'' (izvedba
infrastrukturnih projektov v okviru črpanja EU sredstev)

-

Projekt »Poljanska obvoznica Škofje Loke«

-

Projekt »Obvoznica Murska Sobota«

-

Projekt »Obvoznica Črnomelj II. etapa«

-

Projekt »Obvoznica Šmartno pri Litiji«

-

Projekt »Obvoznica Gorenja vas«

-

Projekt »Obvoznica Ilirska Bistrica«

-

Projekt »Cestna povezava Bača - Dolenja Trebuša«

-

Projekt »Rekonstrukcija Dolenja Trebuša – Želin«

-

Projekt »Rekonstrukcija ceste Zali Log – Davča«

-

Projekt »Pijava Gorica - Turjak, dograditev 3. voznega pasu«

-

Projekt »Izvennivojsko križanje Grobelno«

-

Projekt »Izvennivojsko križanje Zgornji Log«

-

Projekt »Izvennivojsko križanje Pušenci«

-

Projekt »Kolesarska povezava Miren – Vrtojba - Kanal, odsek Solkan – Plave«

-

Projekt »Kolesarska povezava Kranjska Gora (Gozd Martuljek) – Jesenice«

-

Projekt »Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled«

-

Projekt »Kolesarska povezava Rogaška Slatina-Podčetrtek-Bistrica ob Sotli - faza II«

-

Projekt »Kolesarska povezava Porečanka«

-

Projekt »Kolesarska povezava Brezovica-Vrhnika-Logatec - faza II«

-

Projekt »Čezmejna železniška povezava Trst-Divača: študije in načrti«

-

Projekt »Uvedba ERTMSna koridorju D«

Izvedba projekta Integrirani javni potniški promet (IJPP)
-Razpis za izvedbo projekta, rok izvedbe:2013
-Razpis Uvedbe IJPP v RS, rok izvedbe: 2013
-Popolna integracija javnega potniškega prometa in zaključek projekta, rok izvedbe 2015
Normativni plan za izvedbo projekta IJPP
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Sprejem zakona o javnem potniškem prometu

MZiP

April 2014

Sprememba zakona o prevozih v cestnem prometu

MZiP

April 2014

Izvajanje gospodarske javne službe javnega linijskega avtobusnega potniškega prometa:
-

Nov razpis za podelitev koncesij, rok izvedbe: 2014
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Aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti v programskem obdobju 2014-2020
-

Priprava razpisa za projekte trajnostne mobilnosti na območju RS do marca 2014
Začetek izvajanja razpisa v letu 2014 takoj, ko bodo pripravljeni vsi programski dokumenti.

Normativni plan integracije prevozov z dostavnimi žičniškimi napravami v sistem javnega
potniškega prometa
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb

MZIP

Februar 2014

Rok izvedbe: 31. 12. 2015

Sistem urejanja prostora in graditve
Prenova sistema urejanja prostora in graditve z namenom vzpostavitve učinkovitega sistema
upravljanja s prostorom ter zagotavljanja pogojev za uresničevanje trajnostnega prostorskega razvoja,
kakovostne prostorske rešitve, kakovostno gradnjo in visoko kvaliteto bivanja:
-

Nadgradnja obstoječe prostorske zakonodaje:
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Uredba o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev
državnega pomena

MzIP

september
2013***

Sprememba Uredbe
zahtevnost gradnje

MzIP

v 2014****

Zakon o urejanju prostora*

MzIP

do konca
februarja 2014
predviden
sprejem na
vladi; obravnava
in sprejem v DZ
na julijski seji

sprememba Zakona o graditvi objektov*

MzIP

do konca
februarja 2014
predviden
sprejem na
vladi; obravnava
in sprejem v DZ
na julijski seji

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije

MzIP

se prestavi v
2014**

Uredba o državnem prostorskem redu

MzIP

se prestavi v
2014

o

razvrščanju

objektov

glede

na
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podzakonski akti na podlagi zakona
načrtovanju in zakona o graditvi objektov*

o

prostorskem

MzIP

31. 12. 2013

*Zakon o urejanju prostora naj bi združil sedaj veljaven Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in Zakon o urejanju prostora v en
sistemski krovni zakon na področju urejanja prostora. V okviru priprave sprememb prostorske in
gradbene zakonodaje bo obravnavana tudi problematika nedovoljenih gradenj ter oblikovane rešitve
za odpravo te problematike. Ob pripravi sprememb prostorske in gradbene zakonodaje bodo
upoštevani tudi predlogi GZS glede pospešitve postopkov in odprave administrativnih ovir (ukrep št.
48) ter preučena možnost glede dodatne ureditve področja obveznosti plačevanja podizvajalcev, ki pa
je sicer v primarni pristojnosti MF in MP (ukrep št. 57). Rok za pripravo je povezan s spremembo
Zakona o varstvu narave, Zakona o ohranjanju narave in Zakona o vodah, ki so v pristojnosti
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, saj so vezani na uskladitev s pravnim redom EU in z odpravo
administrativnih ovir.
** Dokumenta za v pripravi. Do konca leta 2013 bo pripravljen delovni osnutek, ki bo upošteval
razvojne dokumente za novo finančno perspektivo ter pripravljajoče se sistemske spremembe
prostorske in gradbene zakonodaje, v 2014 pa bosta dokumenta uvrščena v PDV za formalno
obravnavo.
*** Zaradi daljšega usklajevanja od predvidenega je prišlo do odmika od planiranega roka; gradivo bo
poslano v vladno proceduro septembra 2013.
****smiselno je, da se ob pripravi sistemskih sprememb prostorske in gradbene zakonodaje pripravi
tudi predlog sprememb Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, zato se rok za
pripravo prestavi do konca leta 2014;

Postopki umeščanja prostorskih ureditev državnega in lokalnega
pomena v prostor
Pospešitev postopkov umeščanja prostorskih ureditev državnega in lokalnega pomena v prostor ter
zagotovitev pogojev za kvalitetne prostorske rešitve:
-

Krajši čas priprave in kvalitetne prostorske rešitve v DPN in OPN:
Naslov akta

Sprejete Uredbe o DPN, ki so podlaga za umeščanje ključnih
razvojnih in infrastrukturnih projektov v prostor, v časovnicah,
ki jih bo določila vlada

DPN za izgradnjo izvennivojskega križanja čez železniško
progo v Središču ob Dravi
DPN za HE Mokrice

Nosilec
Koordinator MzIP,
Direktorat za
prostor (DzP); in
pobudnik za DPN:
MzIP Direktorat za
infrastrukturo-DzI
ali Direktorat za
energijo-DzE;
MKO, Direktorat
za okolje- DZO;
MORS
MzIP DzI, DzP
MzIP DzE, DzP

Rok za izvedbo

2013/2014

julij 2013
julij 2013
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MzIP DzI, DzP

september 2013

Spremembe in dopolnitve DLN za II. tir Divača–Koper
DPN za preureditev železniške postaje Pragersko
DPN za državno cesto med priključkom Velenje jug in
priključkom Slovenj Gradec jug
sprejet DPN za nadvoz čez železniško progo s priključkom na
cesto R3 646 ter priključkoma na Kadunčevo in Industrijsko
cesto v Grosupljem
DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in
naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec
DPN za OSVAD Postojna
DPN za zagotavljanje poplavne varnosti spodnje Savinjske
doline
DPN za plinovode zanke do Zreč
DPN za izvennivojski prehod ceste in železnice v Dobovi
DPN za hitro cesto Koper-Dragonja
DPN za rekonstrukcijo odseka Bača Dolenja Trebuša
DPN za prenosni plinovod Ajdovščina–Šempeter pri Gorici
PN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 × 110 kV na delu DV
Gorica–Divača (na območju Renč)
DPN za prenosni plinovod Kalce–Ajdovščina
DPN za prenosni plinovod Kalce–Vodice
DPN za državno cesto med priključkom Maline in MMP Metlika
in priključkom Črnomelj jug
DPN za cesto Krško Brežice
DPN za izvennivojski prehod ceste in železnice na Rakeku
DPN za prenosni plinovod Kleče – toplarna v Šiški
DPN za rekonstrukcijo DV 2 × 400 kV Šoštanj–Podlog
DPN za glavno cesto Šentjur – Dobovec
DPN za prenosni plinovod M10 Vodice–Rateče

MzIP DzI, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzI, DzP

MKO, MzIP DzP
MORS, MzIP DzP
MKO, MzIP DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzI, DzP
MzIP DzE, DzP

september 2013
september 2013
september 2013

september 2013
september 2013
december 2013
december 2013
januar 2014
januar 2014
januar 2014
februar 2014
marec 2014
marec 2014
marec 2014
april 2014
maj 2014
junij 2014
junij 2014
junij 2014
september 2014
september 2014
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DPN za prenosni plinovod M9 Lendava–Kidričevo
DPN za RTP 110/20 kV Dobruška vas
DPN za prenosni plinovod R51B TE-TOL–Vevče
DPN za prenosni plinovod R51A Jarše–Sneberje
DPN za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče

MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP
MzIP DzE, DzP

september 2014
november 2014
december 2014
december 2014
december 2014

-

Zagotovitev poenotenega tolmačenja in izvajanja zakonodaje; rok izvedbe: 2013, 2014

-

Vzpostavitev in uporaba zbirk podatkov znotraj prostorskega informacijskega sistema in sistema
spremljanja stanja v prostoru; rok izvedbe: 2013, 2014

Zagotovitev pogojev in določitev programa ukrepov za reševanje
stanovanjskega vprašanja
Zagotovitev pogojev in določitev programa ukrepov za reševanje stanovanjskega vprašanja za
različne ciljne skupine za naslednje 10 letno obdobje:
-

sprejetje ukrepov za pospešitev postopkov, da bodo že zgrajena stanovanja dobila najemnike ali
lastnike; v prodajo mora biti vključena tudi 1/3 stanovanjskega fonda v lasti bank, ki bodo deležne
ukrepov za sanacijo bank; rok izvedbe: 2013, 2014

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Priprava novega Nacionalnega stanovanjskega programa za
obdobje 2013-2022

MzIP

sprejem na vladi
predvidoma
26.12.2013;
predviden
sprejem v DZ
15.5.2014

Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE
-

Ureditev podporne sheme za električno energijo OVE in SPT; rok izvedbe: 31. 12. 2013

-

Sprememba sistema prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električni energiji iz OVE s
ciljem, da razbremenimo slovensko industrijo z znižanjem cen električne energije za 10 %, rok
izvedbe: 30. 6. 2013

-

Znižanje cen zemeljskega plina kot pomembnega primarnega energenta za potrebe industrije; rok
izvedbe:
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Naslov akta
Energetski zakon EZ-1

Nosilec

Rok za izvedbo

MzIP

31. 12. 2013

energetskih infrastrukturnih projektov:
-

Srednja in Spodnja Sava
Energetski zakon EZ-1
Naslov akta

Nacionalni energetski program

Nosilec

Rok za izvedbo

MzIP

2014

Pospešeno in prednostno investiranje v energetsko obnovo stavb
Investicije v učinkovito rabo energije imajo nedvomno največji multiplikativni učinek, saj gre za delovno
intenzivne investicije, kar pomeni da je na enoto investicije ustvarjenih največ delovnih mest in za
investicije z največjo domačo komponento (npr. gradbeni materiali, stavbno pohištvo). Zmanjša se tudi
uvoz energentov, posredno pa se pozitivni učinki kažejo tudi pri doseganju ciljnega deleža rabe
obnovljivih virov energije.

Aktivnosti na projektih razvojne prioritete Trajnostna raba energije
energetska Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture (OP ROPI) 2007-2013
V okviru kohezijskih sredstev za izvajanje razvojne prioritete Trajnostna raba energije v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP-ROPI)
je večina sredstev usmerjena v razpise za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb; od skupnih
188 mio EUR smo jih za ta namen predvideli 133 mio EUR. To so razpisi, kjer so dodeljena že vsa
sredstva in oddaja vlog ni več mogoča, vendar dela na projektih še niso zaključena in se bodo
nekatera nadaljevala tudi v letu 2013. To so projekti energetske sanacije bolnišnic (ca. 38 mio EUR),
srednjih šol (16 mio EUR), domov za starejše (20 mio EUR), visokih šol in študentskih domov (7 mio
EUR) in pa razpis za sofinanciranje energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti (52 mio EUR).
V letu 2013 je bil odprt dodaten razpis za sofinanciranje stavb v lasti lokalnih skupnosti (57,5 mio
EUR) financiran v večji meri iz dodatnih pravic porabe po sklepu Vlade RS z dne 7.3.2013 (sklep št.
55402-1/2013/2). V okviru tega razpisa bo po prvem in drugem odpiranju vlog predvidoma sklenjenih
pogodb za sofinanciranje operacij v vrednosti 43 mio EUR.
Že od leta 2009 potekajo razpisi za sofinanciranje energetske izrabe lesne biomase, pa tudi izrabe
geotermalne in sončne energije.
Pri navedenih aktivnostih gre za pospešitev, prednostno in gospodarno investiranje v energetsko
obnovo stavb - kar je ukrep iz dokumenta »Agenda 46+«.
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Povečanje proizvodnje kakovostne, varne in cenovno konkurenčne
hrane in zagotavljanje mest v kmetijstvu, proizvodnji hrane in gozdarstvu
Strateški cilj kmetijske politike je povečanje proizvodnje kakovostne, varne in cenovno konkurenčne
hrane ter zagotavljanje delovnih mest v kmetijstvu, proizvodnji hrane in gozdarstvu, zato bomo:
- na podlagi Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020
»Zagotovimo.si hrano za jutri« bomo dokončali Operativni program za izvedbo resolucije
(panožne in horizontalne ukrepe), ki je temelj za pripravo Programa razvoja podeželja 2014–
2020. Ključna težišča prihodnjega programa razvoja podeželja so:
1. prenos znanja in inovacije, 2. dvig samooskrbe in prestrukturiranje v smeri povečanja
ekonomske in okoljske učinkovitosti; 3. horizontalno in vertikalno povezovanje (spodbujanje
razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig) in dvig kakovosti ter 4. ustvarjanje
delovnih mest ob aktivaciji endogenih potencialov na podeželju. Rezultat bodo stabilnejše
proizvodne in ekonomske razmere za kmetijstvo, konkurenčnost kmetijstva in živilsko
predelovalne industrije. Rok izvedbe je 31.12.2013.
-

zaščitili kmetijska zemljišča z določitvijo »trajno varovanih kmetijskih zemljišč« ter izboljšali
upravljanje s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči v državni lasti. Rezultat tega bo določitev
območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč, na katerih bo omejeno prostorsko načrtovanje.
Rok izvedbe je 31.12.2013.

-

do 31.12.2013 bomo pripravili Strateški načrt za izvajanje promocije kmetijskih in živilskih
proizvodov in implemetacije zakona s tega področja, s čimer bomo pospešili informativne in
promocijske aktivnosti o slovenski hrani in dosegli boljše informiranje in promocijo kakovosti
slovenske hrane ter podprli lokalni prehranski sistem.

-

za izboljšanje odnosov oziroma ureditev razmer med deležniki v verigi preskrbe s hrano bomo
zagotavljali pravične odnose v prehranski verigi in učinkovito delovanje regulatorjev. Rok
izvedbe je 31.12.2013.

-

povečali bomo prehransko samooskrbo, spodbujali povezovanje primarnih proizvajalcev hrane
ter prednostno usmerjali nabavo hrane javnih zavodov v lokalno oskrbo. Rezultat tega bo višja
stopnja lokalne samooskrbe in krepitev tržnega položaja slovenskih primarnih proizvajalcev.
Rok izvedbe je 31.12.2013.

-

pospešili prenos znanja in inovacij v kmetijskem, gozdarskem in živilskem sektorju, kar se bo
rezultiralo v stabilnejših proizvodnih razmerah, izboljšanji konkurenčnosti in ohranjanju
naravnih virov. Rok izvedbe je 31.12.2013.

-

celoten nadzor nad hrano bomo združili v Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin in s tem dobili celovito urejen sistem nadzora nad hrano. Rok izvedbe je 31.12.2013.
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-

izboljšali izkoristek gozda kot najbogatejšega naravnega vira v Sloveniji in spodbudili oživitev
lesnopredelovalne industrije, s čimer bo izboljšano stanje na področju gospodarjenja z
gozdovi in leseno predelovalne industrije. Rok izvedbe je 31.12.2013.

-

vzpostavili gozdno-lesno verigo z izvajanjem akcijskega načrta »Les je lep« in povečali
prihodek iz koncesijskih dajatev za državne gozdove. Rok izvedbe je 31.12.2013.

-

pravočasno izplačevali neposredna plačila v kmetijstvu in sredstva za ukrepe iz programa
razvoja podeželja ter pripravili osnutek operativnega programa razvoja ribištva 2014-2020,
rezultat česar bodo stabilnejše ekonomske razmere. Rok za izvedbo je 31.12.2013.

-

sprejeli ukrepe, ki bodo usmerjeni v reševanje problema sive ekonomije - z novelo zakona o
gozdovih, ki je že sprejeta v Državnem zboru, novelo zakona o vinu in novelo zakona o
kmetijstvu, prav tako pa bodo ukrepi usmerjeni v sivo ekonomijo in posledično nelojalno
konkurenco na področju pekarstva. Rok: 31.12.2013.

Zagotavljanje osnov za vzpostavitev nizkoogljičnega in z naravnimi viri
skrbnega gospodarstva, ohranjanje biotske raznovrstnosti, dobrega
okoljskega stanja voda in zraka ter zmanjševanje nastajanja odpadkov
Strateški cilji okoljske politike so zagotavljanje osnov za vzpostavitev nizkoogljičnega in z naravnimi
viri skrbnega gospodarstva, ohranjanje biotske raznovrstnosti, dobrega okoljskega stanja voda in
zraka ter zmanjševanje nastajanja odpadkov, zato bomo:

- z izdanimi odločbami pospešili izvedbo projektov okoljske infrastrukture in črpanje sredstev EU za te
namene (kohezija). Odločbe morajo biti, skladno s pravili EU, izdane najkasneje decembra 2013.
- razvojne dokumente načrtovali tako, da bo zeleni trajnostni razvoj ključna horizontalna vsebina
sektorskih politik in ukrepov, ter s tem zasledovali cilje splošnega okoljskega akcijskega programa
Unije do leta 2020 "Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta". Ta usmeritev , temelječa
na snovni učinkovitosti, bo tudi ključno vodilo pri oblikovanju partnerske pogodbe in pripadajočega
operativnega programa za črpanje EU sredstev v obdobju 2014-2020.
- posebno skrb namenili odpravi pomanjkljivosti iz postopkov, ki jih proti Sloveniji vodi Evropska
komisija in s tem zmanjšali tveganje za sankcije proti RS. Ustrezni odzivi s slovenske strani bodo
posredovani skladno z roki, postavljenimi s strani Evropske komisije.
-sprejeli ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in s tem odpravili kršitve EU zakonodaje za naslednja
območja: Zasavje, Murska Sobota, Celje, Novo mesto in Kranj. Odloka o načrtu za kakovost zraka v
mestni občini Ljubljana in Maribor bosta sprejeta v letu 2014.
-za učinkovitejše upravljanje z vodami bomo pripravili nov načrt upravljanja voda, ki bo podlaga za
srednjeročno oblikovanje politike Slovenije do upravljanja in izkoriščanja voda. Pri tem je kratkoročno
ključna odprava zaostankov pri podeljevanju koncesij za rabo vode, za kar je že pripravljena novela
zakona. Rok je 31. 12. 2013.
-aktivno pristopili do zmanjšanja administrativnih ovir in deregulacije, kar bo vodilo do zmanjšanja
administrativnih ovir za stranke ter v bolj časovno in finančno učinkovito upravno postopanje. Predlogi
se usklajujejo. V zakonodajno proceduro jih bomo predlagali do konca leta 2013.
- spremembe in dopolnitve Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske
javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
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zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
bodo sprejete do 14.11.2013. Morebitne spremembe in dopolnitve sistemskih in drugih predpisov, ki
urejajo dimnikarsko javno službo (ZVO-1, ZGJS, Uredba o dimnikarski službi....) glede na zaključke
strokovnih podlag za določitev oskrbovalnih standardov, primerjalno ekonomske analize izvajanja
dimnikarske službe na koncesioniran in licenčni sistem, bodo sprejete do 31. 12. 2014

S povezovanjem strateških ciljev in ključnih ukrepov kmetijske in okoljske politike bomo kot odgovor
na družbene izzive oblikovali nov, integralni razvojni model, ki izhaja iz konceptov zelene rasti
(OECD), zelenega gospodarstva (UNEP) in snovno učinkovite ter nizkoogljične družbe (EK),
socialnega podjetništva in družbene odgovornosti. Temelji na izboljševanju učinkovitosti (energetske,
materialne, okoljske in družbene) namesto na vse večji porabi prostora, surovin in energije. Nov
razvojni model bo mogoče implementirati z uveljavitvijo bolj celostnega pristopa v razvojnem
načrtovanju, ki upošteva gospodarske, družbene, okoljske in kulturne razsežnosti – torej povezovanje
ukrepov v integralne zelene lokalne, regionalne in nacionalne razvojne modele, s poudarjeno
prehransko in energetsko samooskrbo, vzpostavljene na avtentični slovenski kulturi in njenih temeljnih
vrednotah ter z vključevanjem naravne dediščine.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih
zemljiščih (ZKZ-E)

MKO

31.12.2013

MKO

31.12.2013

MKO

31.12.2013

MKO

31.12.2013

Uresničevanje ciljev:
Urediti nov koncept določitve trajno varovanih kmetijskih
zemljišč in načrtovanje kmetijskih objektov na kmetijski
namenski rabi.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
Uresničevanje ciljev: Na področju prometa s kmetijskimi
pridelki in živili skrajšanje zakonskega roka za plačila za
pokvarljivo blago, vzpostavitev instituta varuha odnosov v
verigi preskrbe s hrano, bolj pregledna ureditev pogojev za
prodajo pridelkov končnim potrošnikom, ureditev varnosti in
zdravja pri delu ter strojnih krožkov, poenostavitev postopkov
pri obravnavi zahtevkov za podpore na ARSKTRP,
vzpostavitev nove sheme kakovosti »Preverjena kakovost« in
povišanje kazni.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja
Uresničevanje ciljev:
Prenos Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah in
dokončanje prenosa Direktive 2009/29/EU o spremembi
Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve
sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov. Prilagoditev zakona zaradi odprave kršitev
pravnega reda EU.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
Uresničevanje ciljev:
Varovanja vode kot strateškega naravnega vira;

- 44 -

Uskladitev ureditve ogroženih območij v skladu z direktivo kot
javnega dobra ter uskladitev s priporočili in popravljalnimi
ukrepi RSRS.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh

MKO

31.12.2013

MKO

31.12.2013

MKO

31.12.2013

MKO

31.12.2013

Uresničevanje ciljev:
Podaljšanje roka za zaprtje Rudnika urana Žirovski vrh
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti
Uresničevanje ciljev:
Odprava administrativnih ovir, uskladitev zakona z zahtevami
IAEA standarda GS-R-3 o vodenju kakovosti, spremembe in
dopolnitve na področju varnostnega preverjanja oseb, določbe
o ustanovitvi javne agencije za sevalno in jedrsko varnost
(pogojno).
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovihskrajšani postopek
Uresničevanje ciljev:
Implementacija evropske uredbe o obveznostih gospodarskih
subjektov , ki dajejo na trg les in lesne proizvode, in uvedba
določila, da za gradnjo gozdnih prometnic zadostuje
dvotretjinsko soglasje lastnikov zemljišč ob trasi prometnice,
kar bo povečalo odprtost gozdov in realiziran posek lesa.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu
Uresničevanje ciljev:
V zakonu so predlagane spremembe na področju točenja
neustekleničenega
vina
v
gostilnah,
poenostavitve
inšpekcijskega postopka, dodelitve ustrezne pristojnosti
nadzora v gostilnah, ugotavljanja celotnega pridelka vina v
Republiki Sloveniji ter višine kazni. Namen sprememb je ščititi
potrošnika pred zavajanjem o poreklu in kakovosti vina (s
povečanim nadzorom), pridelovalce grozdja in vina pa pred
nelojalno konkurenco.
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MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ključni predpogoj nadaljnjega razvoja celotne slovenske družbe so vlaganja v sistem izobraževanja od vrtcev do univerz ter znanstvenih in raziskovalnih inštitutov ter prizadevanje za doseganje ciljev
Evropske digitalne agende.

Povečevanje deleža vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in kakovosti
dela
Še naprej bomo povečevali delež vključenosti otrok v predšolsko vzgojo in kakovost dela:
vzdrževali raven vključenosti otrok v vrtce, ob povečanju gospodarske rasti pa z ustreznimi ukrepi
povečevali vključenost otrok v vrtce.

-

Zagotavljanje kakovosti osnovnošolskega javnega izobraževanja
Zagotavljali bomo kakovost osnovnošolskega javnega izobraževanja:
pripravili sistemska izhodišča za možnost kontinuiranega učenja tujih jezikov. V drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju bomo omogočali večjo izbirnost programov. Prenovili bomo izhodišča za
izobraževanja učencev z večjimi obremenitvami.

-

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
osnovni šoli

Nosilec znotraj MIZŠ

Rok za
izvedbo

Direktorat za osnovno
šolstvo

30. 7. 2013

Poleg tega smo v PDV 2013 predlagali tudi:
-

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, rok za sprejem: 30.04.2014;

-

Zakon o spremembi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, rok za sprejem:
30.04.2014

Uresničevanje določil ZUOPP1
Uresničevali bomo določila ZUOPP1
-

za zagotavljanje kakovostnega inkluzivnega izobraževanja (rok izvedbe je 30.04.2014,
upoštevajoč sprejem predvidene zakonodaje).
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Pospeševanje prenosa znanja
Pospeševali bomo prenos znanja v trikotniku visoko šolstvo, znanost in gospodarstvo:
-

pri tem bomo sodelovali pri noveliranju in implementaciji Direktive 2005/36/ES za priznavanje
poklicnih kvalifikacij za regulirane poklice ter pri reformi deregulacije poklicev in dejavnosti v
Republiki Sloveniji. Rok izvedbe je 31.12.2013.

Naslov akta

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem
šolstvu

Nosilec znotraj MIZŠ

Rok za
izvedbo

Direktorat za visoko
šolstvo

02.04.2014

Reformiranje deregulacije/preregulacije reguliranih poklicev in
dejavnosti ter uvedba transparentnih orodij za razvrščanje in
prepoznavanje klasifikacij
Reformirali bomo deregulacijo/preregulacijo reguliranih poklicev in dejavnosti v Republiki Sloveniji ter
uvedli transparenta orodja za razvrščanje in prepoznavanje klasifikacij:
-

Reforma deregulacije je v pristojnosti MDDSZEM, pristojnost MIZŠ se nanaša na sprejem
urejenega sistema ogrodja poklicnih kvalifikacij. Rok izvedbe je 31.03.2014.

Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2011-2020
Pregledali bomo Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije 2011-2020, ter prilagodili časovno
dinamiko zastavljenih ciljev realnim zmožnostim implementacije:
-

šlo bo za pregled rešitev za povečanje učinkovitosti sistema in uspešnosti njegovega delovanja,
pri tem pa bomo preverili obstoječe ukrepe in jih po potrebi izboljšali, opustili ali vključili nove. Rok
izvedbe je 31.10.2013.

Uskladitev Upravnih odborov JRZ z njihovimi statuti
Uskladili bomo Upravne odbore JRZ z njihovimi statuti:
-

zato bomo izpeljali postopke imenovanja novih UO.
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Strategija pametne specializacije
Sprejeli bomo Strategijo pametne specializacije:
-

in oblikovali konsenz o temeljnih razvojnih prioritetah države ter implementirali aktivnosti,
predvidene v strategiji. Rok izvedbe je 31.12.2013.

Izgraditev in vključevanje v povezave raziskovalne infrastrukture
Izgradili bomo in se vključevali v povezave raziskovalne infrastrukture:
-

za zagotavljanje pogojev za doseganje globalne konkurenčnosti (odličnosti) na celotni verigi
znanja z zagotavljanjem ustreznih infrastrukturnih pogojev tako z zagotavljanjem lastnih kapacitet,
kot tudi povezovanjem obstoječih v mednarodne grozde raziskovalne infrastrukture.

Kakovost javnega šolstva
Dvignili bomo kakovost javnega šolstva:
-

z urejenim sistemom financiranja srednješolskega izobraževanja in dijaških domov ter
z izboljšanjem akreditacijskih postopkov.

Financiranje srednješolskega izobraževanja in dijaških domov
Glede financiranja srednješolskega izobraževanja in dijaških domov:
-

skozi vse leto bomo spremljali delovanja sistema financiranja srednješolskega izobraževanja in
dijaških domov (MOFAS), ki je bilo uvedeno v letu 2013 za vse srednje šole in dijaške domove v
Sloveniji. Rok izvedbe: vse leto
Naslov akta

Rok za
izvedbo

Nosilec znotraj MIZŠ

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o gimnazijah

Direktorat za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih

30.01.2014.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o poklicnem in strokovnem izobraževanju

Direktorat za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih

30.01.2014

Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij

Direktorat za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih

31.03. 2014

Kakovost višješolskega strokovnega izobraževanja in skrb za
uveljavljanje vseživljenjskega izobraževanja za odrasle prebivalce
Dvignili bomo kvaliteto višješolskega strokovnega izobraževanja in skrbeli za uveljavljanje vse
življenjskega izobraževanja za odrasle prebivalce Slovenije:
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-

-

pripravili bomo nacionalni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji, s katerim bomo do
leta 2020 usmerjali izobraževanje odraslih, še zlasti ranljivih skupin, brezposelnih, manj
izobraženih in starejših z nižjimi stopnjami izobrazbe,
z omejitvijo pravic iz statusa študenta višjih strokovnih bomo omejili zlorabe pri pridobivanju
socialnih transferov šol (rok izvedbe je 31.1.2014),
pripravili bomo letni program izobraževanja odraslih za leto 2013 (rok izvedbe je 1.5.2013).
Naslov akta

Nosilec znotraj MIZŠ

Rok za izvedbo

Resolucija o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih od leta 2012 do 2013

Sektor za višje šolstvo in
izobraževanje odraslih

December 2013
(22.12.2013)

Spremembe in dopolnitve zakona o višjem
strokovnem izobraževanju

Sektor za višje in visoko
šolstvo

December 2013
(22.12.2013)

Pogoji za izvajanje elektronskih komunikacij
Izboljšali bomo pogoje za izvajanje elektronskih komunikacij:
-

povečevali širokopasovni dostop do interneta (Rok izvedbe je 31.12.2013),
vzpostavljali predvidljivo in vzpodbudno regulativno okolje (Rok izvedbe je 31.12.2013).

Drugi pogoji za hitrejši razvoj informacijske družbe
Zagotavljali bomo druge pogoje za hitrejši razvoj informacijske družbe (ID):
-

sodelovali bomo pri oblikovanju novih evropskih zakonskih rešitev na področju ID,
oblikovali strategije RS na področju razvoja ID (Rok izvedbe je 31.12.2013) in
sistemsko uredili področje omrežne, informacijske in kibernetske varnosti. Rok izvedbe je
31.12.2013.

Izboljšanje infrastrukture na področju raziskovalne dejavnosti
Skrbeli bomo za izboljšanje infrastrukture na področju raziskovalne dejavnosti:
-

pri čemer bomo podpirali naložbe v javno raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena
(izgradnja novih objektov raziskovalnih zavodov) in krepili institucije znanja v skladu s potrebami
gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi (vlaganje v izboljšanje
raziskovalne infrastrukture – obnova, posodobitev, nakup opreme,…). Rok izvedbe je 31.12.2013.

Raziskovalna infrastruktura
Posodabljali in povezovali bomo raziskovalne infrastrukture:
-

z izboljšanjem infrastrukture na področju visokega šolstva. Šlo bo za naložbe v javno visokošolsko
infrastrukturo nacionalnega pomena (izgradnja fakultet), krepitev institucij znanja v skladu s
potrebami gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi ter za razvoj
mreže infrastrukturnih objektov, centrov in zbirk (izgradnja in obnova infrastrukturnih objektov).
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Financiranje visokega šolstva
Zagotavljali bomo stabilno financiranje visokega šolstva, ob hkratnem povečanju učinkovitosti in
kakovosti visokega šolstva oz. vzpostavitev financiranja visokošolskega izobraževanja vključno z
investicijami v opremo ter povečanjem vlaganj v infrastrukturo javnih zavodov
-

s sprejemom Zakona o poroštvih in Zakona o dodatni koncesijski dajatvi bomo zagotovili dodatne
vire za investicije v visoko šolstvo in študentske domove. Cilj predlagane zakonske spremembe je
pridobiti pravno podlago za porabo salda (prilivov do 31. 12. 2009) tudi za izgradnjo in prenovo
študentskih bivalnih zmogljivosti in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke opremljenosti
univerz, obenem pa razširiti krog upravičencev tudi na dijaško študentske domove, ki so iz
veljavnega zakona izvzeti.

Naslov akta

Nosilec
znotraj
MIZŠ

Rok za
izvedbo

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi
od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov

Direktorat za
investicije

31. 12.
2013

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov
najetih za financiranje gradnje, razširitve in posodobitve prostorskih
pogojev in tehnološke opremljenosti javnih visokošolskih zavodov ter
gradnje in prenove študentskih bivalnih zmogljivosti

Direktorat za
investicije

31. 12.
2013

Šport v RS
Zagotavljali bomo pogoje za celostno rast in razvoj športa v RS, pravno in organizacijsko urejenost
športa in krepitev civilne družbe na področju športa s povečanjem pristojnosti nevladnih organizacij pri
pripravi in odločanju o ključnih razvojnih vprašanjih na področju športa.
•

•

•

zagotavljali stabilen vira financiranja za zagotavljanje celostnega razvoja in rasti športa:
- nadaljevali in spodbujali množični šport kot način zdravega življenja ter zagotavljali pogoje
za razvoj vrhunskega športa ter vključenost vrhunskih športnikov v programe, namenjene
športni vzgoji otrok in mladine, ker vrhunski šport razumemo kot generator množičnega
športa;
v sodelovanju s civilno športno sfero bomo pripravili podlage za pravno in organizacijsko
urejenost področja športa:
- sprejeli Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, ki bo med drugim ustvaril
prožnejše upravljanje ukrepov na področju športa v državni upravi; s spremembo Zakona
o športu in spremembo in pripravo drugih aktov dali več pristojnosti civilni športni sferi pri
upravljanju slovenskega športa;
zagotavljali stabilen vir financiranja izgradnje in posodobitve športnih objektov in opreme:
- šlo bo za vzdrževanje in energetsko sanacijo zunanjih in pokritih športnih površin ter
gradnjo specialnih trenažnih objektov nacionalnih panožnih športnih zvez in druge
športne-rekreativno-turistične infrastrukture, ki dviguje kakovost bivanja v urbanih
središčih. S tem bomo vplivali na širitev mreže športnih objektov in površin ter bolj
trajnostno in učinkovito rabo energije pri obratovanju športnih objektov.
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Nosilec znotraj
MIZŠ

Rok za
izvedbo

Sprememba Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

Direktorat za
šport

September
2013

Sprememba Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni

Direktorat za
šport

Oktober 2013

Ustanovitev Nacionalne organizacije za boj proti dopingu (SLOADA)

Direktorat za
šport

December
2013

Priprava in sprejem Zakona o preprečevanju dopinga v športu

Direktorat za
šport

December
2013

Sprejem Mednarodne konvencije za boj proti prirejanju športnih
rezultatov - Svet Evrope

Direktorat za
šport

September
2014

Priprava in sprejem Nacionalnega programa športa v RS 2014 – 2023

Direktorat za
šport

Marec 2014

Noveliranje ali priprava in sprejem novega Zakona o športu

Direktorat za
šport

Julij 2014

Naslov akta

Učno okolje
Zagotavljali bomo pogoje za kakovostno učno okolje:

-

kar se bo rezultiralo v pripravi javnega razpisa iz EU sredstev za širokopasovne (optika) povezave
v internet za brezžična omrežja na VIZ, v izvajanju projekta e-šolska torba ter v pripravi Strategije
energetske sanacije in celovitega energetskega upravljanja javnih objektov VIZ. Pripravili bomo
program statične in protipotresne varnosti objektov srednjega šolstva in strategijo o prostorskih
zmogljivostih na ravni države za izvajanje predšolske vzgoje kot temeljne podpore mladim
družinam pri organizaciji vsakdanjega življenja. Pripravili bomo javne razpise za nove
medpodjetniške izobraževalne centre in krepili opremljenost obstoječih.
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Vzpostavili bomo odziven, prožen, kakovosten in široko dostopen sistem zdravstvenega varstva, ki bo
temeljil na solidarnosti in pravičnosti. Na prvem mestu bodo sprejeti naslednji ukrepi:

Sistem za zagotavljanje zdravstvenega varstva državljanov
Odziven in fleksibilen sistem za zagotavljanje zdravstvenega varstva državljanov v skladu z njihovimi
potrebami:
-

Obvladovanje nalezljivih bolezni in groženj zdravju;
Zadovoljstvo državljanov s sekundarnim zdravstvenim varstvom;
Zagotovitev stroškovno optimalne alokacije sredstev za zdravila;
Optimizacija mreže zdravstvene dejavnosti;
Optimizacija sistema osnovnega zdravstvenega varstva, skupaj z lekarniško dejavnostjo;
Zadovoljstvo državljanov z osnovnim zdravstvenim varstvom;

Učinkovita, kakovostna in dostopna zdravstvena obravnava državljanov
Zagotovitev učinkovite, kakovostne in dostopne zdravstvene obravnave državljanom:
-

izboljšanje zdravja in zdravstvenega stanja ter zmanjšanje razširjenosti dejavnikov tveganja za
zdravje;
zagotovitev razvoja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v okviru finančne
vzdržnosti;
zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti
pacientov;
učinkovitejše izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva in boljša dostopnost;
ustrezne zmogljivosti za delovanje bolnišnične dejavnosti;
povečanje dostopnosti do storitev ambulantne specialistične dejavnosti;
večji delež oseb po poškodbi ali bolezni, ki so polno sposobne za delo;
kakovostna in varna zdravstvena oskrba nezavarovanih oseb in socialno ogroženih in zapornikov;
optimizacija sistema financiranja zdravil in zagotovitev enotnega sistema financiranja ter povečanja
dostopnosti do zdravil;
uvedba sistema ocenjevanja zdravstvenih tehnologij;
spremljanje in izboljševanje zdravja prebivalcev ter zmanjševanje razlik v zdravju;
zmanjšanje prezgodnje umrljivosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in poškodb ter dejavnikov
tveganja zanje;

-

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

o

Nosilec

Rok za izvedbo

MZ

september 2013
(predviden sprejem v
Državnem zboru)

(nujni postopek)
Uresničevanje ciljev:
-

Zagotovitev razvoja zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja v okviru finančne
vzdržnosti;

-

Kakovostna

in

varna

zdravstvena

oskrba
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nezavarovanih
zapornikov;

oseb

in

socialno

ogroženih

in

Zakon o zdravstveni dejavnosti

MZ

(predviden sprejem v
Državnem zboru)

Uresničevanje ciljev:
-

Zadovoljstvo državljanov s sekundarnim zdravstvenim
varstvom;

-

Optimizacija mreže zdravstvene dejavnosti;

-

Optimizacija sistema osnovnega zdravstvenega
varstva, skupaj z lekarniško dejavnostjo;

-

Zadovoljstvo državljanov z osnovnim zdravstvenim
varstvom;

-

Izboljšanje zdravja in zdravstvenega stanja ter
zmanjšanje razširjenosti dejavnikov tveganja za
zdravje;

-

Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja
kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti
pacientov;

-

Učinkovitejše izvajanje osnovnega
varstva in boljša dostopnost;

-

Ustrezne zmogljivosti
dejavnosti;

-

Povečanje dostopnosti
specialistične dejavnosti;

-

Večji delež oseb po poškodbi ali bolezni, ki so polno
sposobne za delo;

-

Uvedba sistema ocenjevanja zdravstvenih tehnologij;

-

Spremljanje in izboljševanje zdravja prebivalcev ter
zmanjševanje razlik v zdravju;

-

Zmanjšanje prezgodnje umrljivosti zaradi kroničnih
nenalezljivih bolezni in poškodb ter dejavnikov
tveganja zanje;

za
do

zdravstvenega

delovanje

bolnišnične

storitev

ambulantne

Zakon o zdravilih

MZ

oktober 2013
(predviden sprejem v
Državnem zboru)

MZ

december 2013

Uresničevanje ciljev:
-

Zagotovitev stroškovno optimalne alokacije sredstev
za zdravila;

-

Optimizacija sistema financiranja zdravil in zagotovitev
enotnega sistema financiranja ter povečanja
dostopnosti do zdravil;

Zakon o lekarniški dejavnosti

(predviden sprejem v
Državnem zboru)

Uresničevanje ciljev:
-

Optimizacija

sistema

december 2013

osnovnega

zdravstvenega
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varstva, skupaj z lekarniško dejavnostjo;
Zakon o pridobivanju in presaditvi delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja

MZ

(predviden sprejem v
Državnem zboru)

Uresničevanje ciljev:
-

Večji delež oseb po poškodbi ali bolezni, ki so polno
sposobne za delo;

-

Zmanjšanje prezgodnje umrljivosti zaradi kroničnih
nenalezljivih bolezni in poškodb ter dejavnikov
tveganja zanje;

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pacientovih
pravicah

MZ

december 2013
(predviden sprejem v
Državnem zboru)

Uresničevanje ciljev:
-

Zagotovitev sistematičnega in stalnega izboljševanja
kakovosti zdravstvene obravnave in varnosti
pacientov;

-

Povečanje dostopnosti
specialistične dejavnosti;

-

Zadovoljstvo državljanov s sekundarnim zdravstvenim
varstvom;

do

storitev

ambulantne

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
nalezljivih boleznih
Uresničevanje ciljev:
-

december 2013

MZ

februar 2014
(predviden sprejem v
Državnem zboru)

Obvladovanje nalezljivih bolezni in groženj zdravju;
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MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Ministrstvo za pravosodje v letu 2013 načrtuje pripravo naslednjih predpisov:
- Zakon o sistemski razdolžitvi
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o notariatu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o arbitraži
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o brezplačni pravni pomoči
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodiščih
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi
V okrepljenem dialogu z vrhovnim sodiščem, sodnim svetom in vrhovnim državnim tožilstvom ter ob
sočasnem upoštevanju načela delitve oblasti bomo na področju pravosodja izvedli naslednje ukrepe:

Učinkovitost sodišč
Povečanje učinkovitosti sodišč bomo dosegli:

-

s povečanjem pristojnosti predsednikov sodišč ter določitvijo merljivih ciljev za delo,
uveljavitvijo njihove odgovornosti za kakovostno in učinkovito delo, s tem bodo imeli
predsedniki sodišč več pristojnosti in odgovornosti pri poslovanju sodišč.
z poenostavitvijo oziroma spremembo procesne zakonodaje z določitvijo krajših procesnih
rokov, kar bo bistveno pripomoglo k krajšemu času odločanja sodišč ter zmanjšanju sodnih
zaostankov.
z znižanjem stroškov sodišč s prenovo sistema brezplačne pravne pomoči v smeri preučitve
višine cenzusa za upravičenost do brezplačne pravne pomoči.
z racionalnejšo organizacijo sodstva, predvsem z vzpostavitvijo sodnega okrožja kot osnovno
organizacijska enoto, analizo možnosti ukinitve okrajnih sodišč ter možnosti postopnega
zmanjševanja števila sodnikov.
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodiščih

MP

Sprejem v DZ RS
julij 2013,
naslednja novela
– sprejem na
Vladi RS,
december 2013
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakon o
sodniški službi

MP

Sprejem v DZ RS
julij 2013,
naslednja novela
– sprejem na
Vladi RS,
december 2013

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvršbi in zavarovanju

MP

Sprejem na Vladi
RS- december
2013

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sodnih taksah

MP

Sprejem na Vladi
RS- december
2013

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
brezplačni pravni pomoči

MP

Sprejem na Vladi
RS- december
2013

Učinkovitost postopkov zaradi insolventnosti
Povečanje učinkovitosti postopkov zaradi insolventnosti bomo dosegli:

-

-

z učinkovitejšim nadzorom nad delom stečajnih upraviteljev, ter določitvijo ustreznejših
pristojnosti ministrstva in sodišča.
z okrepitvijo položaja upnikov v postopkih zaradi insolventnosti, predvsem izboljšanjem
položaja upnikov - delavcev ter upniških odborov, s tem bodo nastale večje možnosti za
poplačilo terjatev delavcev ter boljši vpogled v delo upravitelja.
s povečanjem možnosti za prestrukturiranje gospodarskih družb, poenostavitvijo prisilne
poravnave za s.p.-je in mikro podjetja, kar bi omogočalo večje možnosti za prestrukturiranje
malega gospodarstva.
z učinkovitejšimi postopki prodaje premoženja, predvsem javnimi dražbami po sistemu
padajoče cene, kar bi omogočilo hitrejšo prodajo premoženja.
z novimi postopki sistemske razdolžitve insolventnih dolžnikov, predvsem pospešenimi
postopki s konverzijo, ki se bodo izvedli na podlagi sklenitve sporazuma o finančnem
prestrukturiranju družbe med insolventnim dolžnikom in upniki, sklenjenim pred uvedbo
postopka zaradi insolventnosti (predsodno prestrukturiranje) in rednimi postopki s konverzijo,
ki se bodo začeli po tem, ko bo postopek zaradi insolventnosti na podlagi ZFPPIPP že uveden
oziroma začet, vendar zgolj če bodo izpolnjeni z zakonom predvideni pogoji, med katerimi je
ustrezen predlog za konverzijo terjatev v deleže insolventnega dolžnika in potrditev predloga z
ustrezno večino upnikov.
s sistemsko razdolžitvijo, ki bo opredeljena kot znižanje osnovnega kapitala zaradi pokrivanja
bilančne izgube in izgube iz prevrednotenja po otvoritveni bilanci in hkrati povečanje
osnovnega kapitala s stvarnim vložkom, to je s konverzijo terjatev upnikov v delež delničarjev
oziroma družbenikov (konverzija dolgov v kapital) ter posledičnim prestrukturiranjem
preostalih obveznosti, zlasti znižanjem obrestne mere, podaljšanjem ročnosti in delnim
odpisom.
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Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju

MP

Sprejem v DZ RS maj 2013

Predlog Zakona o sistemski razdolžitvi

MP

Sprejem na Vladi
RS - september
2013

Pogoji za delo pravosodnih organov
Zagotavljanje pogojev za delo pravosodnih organov bomo dosegli:

-

z izgradnjo nove sodne stavbe, dogovor o novi lokaciji ter idejna zasnova in projekt, javni
natečaj ter izbor najprimernejšega projekta
z izgradnjo nove stavbe (na podlagi javno-zasebnega partnerstva) ali na drug ustrezen način
bomo reševali prostorsko stisko zapora v Ljubljani.
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Sprememba strategije ravnanja s stvarnim premoženjem
države

MP

Sprejem na Vladi
RS - november
2013

MP

Sprejem na Vladi
RS - november
2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti
Učinkovito ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti bomo
dosegli:
-

s celovito prenovo predpisov o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti, pri čemer je potrebno izhajati iz nalog in ciljev, ki jih na predmetnem področju
zasledujejo država in samoupravne lokalne skupnosti. Država skuša z navedenimi predpisi doseči
zniževanje stroškov iz naslova zagotavljanja potrebnega in ustreznega nepremičnega premoženja
za delovanje državnih organov ter za izvrševanje kadrovske politike do funkcionarjev in zaposlenih
v državnih organih, medtem ko so cilji in iz njih izhajajoče naloge samoupravnih lokalnih skupnosti
v zvezi z nepremičnim premoženjem bistveno širši. Samoupravne lokalne skupnosti so tako
dolžne omogočati pogoje za gospodarski razvoj občine, za gradnjo stanovanj, dolžne so urejati in
upravljati lokalne javne službe, urejati in vzdrževati komunalno infrastrukturo in komunalne
objekte, ustvarjati pogoje za pospeševanje društvenih dejavnosti, razvoja športa, kulture in
ustvarjalnosti, dolžne so graditi in vzdrževati lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge
javne površine, idr., Navedene razlike terjajo tudi drugačno normativno ureditev ravnanja s
stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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-

z natančno ureditvijo pravnih razmerij med upravljavci in uporabniki nepremičnega premoženja.
Še zlasti je potrebno urediti pravna razmerja med resornimi ministrstvi in osebami javnega prava,
predvsem v smislu zagotavljanja sredstev upravljanja in izvajanja investicij, ki naj se v prihodnosti
vodijo centralizirano;

-

z vzpostavitvijo mehanizma nadzora nad sklepanjem pravnih poslov večjih vrednosti v zvezi s
pridobivanjem, razpolaganjem in upravljanjem stvarnega premoženja države;

-

z nadgradnjo evidence nepremičnega premoženja države, ki bo omogočala pripravo temeljitih
analiz in novih ciljev na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem države.

Alternativno reševanje sporov
Spodbujanje alternativnega reševanja sporov bomo dosegli:

-

-

z razširitvijo možnosti uporabe zunajsodne in sodne mediacije ter arbitraže,
predvsem z aktivnejšim spodbujanjem mediacije v okviru sodišč pridruženih programov ter
aktivnejši vlogi pri vzpodbujanju s strani sodišč. Z uporabo alternativnih programov reševanja
sporov se bo prispevalo k zmanjševanju sodnih zaostankov.
z razširitvijo možnosti uporabe arbitraže.
z ureditvijo obvezne mediacije v postopkih zaradi insolventnosti in sporazumno mediacijo pred
vložitvijo tožbe.
z ureditvijo, ki bo v pravdnih postopkih, povezanih s postopkom zaradi insolventnosti, glede
izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika in v zvezi s preizkusom terjatev ter ločitvenih in
izločitvenih pravic ter glede odškodninskih proti članom poslovodstva in nadzornega sveta
stečajnega dolžnika izrecno predvidevala sodno ali izvensodno mirno rešitev spora s poravnavo,
h kateri bo sodišče izdalo soglasje, če bo ustanovljen upniški odbor, pa tudi le-ta.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Predlog Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju

MP

Sprejem v DZ
RS - maj 2013

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
arbitraži

MP

Sprejem na
Vladi RS –
december 2013

Odvzem protipravno pridobljenega premoženja
Učinkovitejši odvzem protipravno pridobljenega premoženja bomo dosegli:

-

s spremembo normativne podlage s ciljem večje učinkovitosti, učinkovitejšimi postopki ter
uspešnim mednarodnim sodelovanjem in mednarodno pravno pomočjo. Omogočanje
domačim in tujim pravosodnim organom nemoteno in čim bolj učinkovito vodenje postopkov z
mednarodnim elementom prispeva tudi k preprečevanju sodnih zaostankov in ohranitvi
mednarodnega sodelovanja.
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Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora

MP

Sprejem na vladi
december 2013
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Zavzemali se bomo za ohranitev in nadgradnjo odličnih odnosov z vsemi sosedami in ostalimi
osrednjimi političnimi ter gospodarskimi partnerji ter pri tem izhajali iz nujnosti uveljavljanja
temeljnih norm sodelovanja v mednarodnih odnosih, kjer se države medsebojno spoštujejo kot
enakopravne članice mednarodne skupnosti, si medsebojno priznavajo suverene pravice in sodelujejo
na različnih področjih, medsebojne probleme pa rešujejo strpno in v dialogu ter na podlagi
mednarodno pravno sprejetih zavez. Trudili se bomo za:

Okrepitev odnosov s sosednjimi državami
-

-

-

-

pri čemer bomo nadaljevali: z implementacijo Arbitražnega sporazuma s Hrvaško in
Memoranduma o razumevanju glede vprašanja Ljubljanske banke; s prizadevanji, da bi se ob
reševanju aktualnih vprašanj hkrati ustvarili pogoji dobrega sodelovanja v kontekstu članstva obeh
držav v EU; z nadaljnjim utrjevanjem odnosov med državama ter oblikovanjem tesnih partnerskih
odnosov pri izgradnji skupne evropske prihodnosti; s prizadevanji za poglobljeno sodelovanje med
državama, usmerjenimi v krepitev dvostranskih odnosov in reševanje morebitnih vprašanj; s
poglobljenim sodelovanjem v okviru različnih trilateralnih in drugih povezav, preko katerih bi lahko
Slovenija in Hrvaška učinkoviteje realizirali cilje na področjih skupnega interesa; s krepitvijo
sodelovanja v makroregionalnem okviru; s krepitvijo tesnih medsebojnih gospodarsko-političnih
odnosov ter spodbujanjem gospodarske menjave; s stalno skrbjo za položaj slovenske manjšine
na Hrvaškem. Rezultat tega bo poglobljeno politično, gospodarsko, kulturno in znanstveno
sodelovanje med državama, ki se bo kazalo skozi redna srečanja na najvišji ravni, v
konstruktivnem duhu in dialogu reševanja odprtih vprašanj.
kar bomo dosegli z vzdrževanjem primerne dinamike političnega dialoga in rednih dvostranskih
srečanj na visoki in najvišji ravni, namenjenih konstruktivni obravnavi in reševanju odprtih vprašanj
med državama ter s krepitvijo aktivnosti za zaščito interesov RS in slovenske manjšine v Avstriji. S
tem bodo zagotovljeni pogoji za poglobljeno gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje ter tudi
za intenziviranje sodelovanja z Avstrijo v okviru EU. V tem kontekstu članstvo Hrvaške v EU
ponuja priložnost za vzpostavitev različnih oblik neinstitucionaliziranega trilateralnega sodelovanja
med Slovenijo, Avstrijo in Hrvaško na področjih skupnega interesa. Pomemben element v
sodelovanju z Avstrijo so tudi makroregije, ki se oblikujejo znotraj EU (makroregionalni strategiji za
Podonavje in za Alpe). Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z regijami (z zveznima
deželama Koroško in Štajersko – s ponovno vzpostavitvijo Kontaktnega komiteja RS - Koroška in
oblikovanjem podobne strukture za sodelovanje z zvezno deželo Štajersko) ter čezmejnemu
sodelovanju in povezovanju, kar koristi tudi slovenski manjšini v Avstriji.
kar bomo dosegli z vzdrževanjem primerne dinamike političnega dialoga in rednih dvostranskih
srečanj na visoki in najvišji ravni, namenjenih konstruktivni obravnavi in reševanju odprtih vprašanj
med državama ter s krepitvijo aktivnosti za zaščito interesov RS in slovenske manjšine v Italiji. S
tem bodo zagotovljeni pogoji za poglobljeno gospodarsko, politično in kulturno sodelovanje ter tudi
za intenziviranje sodelovanja z Italijo v okviru EU. V tem kontekstu članstvo Hrvaške v EU ponuja
priložnost za vzpostavitev različnih oblik neinstitucionaliziranega trilateralnega sodelovanja med
Slovenijo, Italijo in Hrvaško na področjih skupnega interesa. Pomemben element v sodelovanju z
Italijo so tudi makroregije, ki se oblikujejo znotraj EU (Jadransko-Jonska makroregionalna
strategija ter strategija za Alpe). Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z regijami
(poglabljanje odnosov z avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino – ponovni zagon Mešane
komisije RS – AD FJK) ter čezmejnemu sodelovanju in povezovanju, kar koristi tudi slovenski
manjšini v Italiji.
kar bomo dosegli z vzdrževanjem primerne dinamike političnega dialoga in rednih dvostranskih
srečanj na visoki in najvišji ravni, namenjenih konstruktivni obravnavi in reševanju odprtih vprašanj
med državama ter s krepitvijo aktivnosti za zaščito interesov RS in slovenske manjšine na
Madžarskem. S tem bodo zagotovljeni pogoji za poglobljeno gospodarsko, politično in kulturno
sodelovanje ter tudi za intenziviranje sodelovanja z Madžarsko v okviru EU. V tem kontekstu
članstvo Hrvaške v EU ponuja priložnost za vzpostavitev različnih oblik neinstitucionaliziranega
trilateralnega sodelovanja med Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško na področjih skupnega interesa.
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Pomemben element v sodelovanju z Madžarsko so tudi makroregije, ki se oblikujejo znotraj EU
(makroregionalna strategija za Podonavje). Posebna pozornost bo namenjena sodelovanju z
regijami ter čezmejnemu sodelovanju in povezovanju, kar koristi tudi slovenski manjšini na
Madžarskem.

Krepitev bilateralnih odnosov in partnerstev
-

-

v letu 2013 bomo nadaljevali z implementacijo strateških partnerstev z Nemčijo, Francijo in
Turčijo, kar bo okrepilo politično in gospodarsko sodelovanje z državami.
krepili bomo odnose z državami Srednje Evrope, pri čemer bomo dali poseben poudarek na
krepitvi odnosov z državami V4.
Obenem bomo še naprej vzdrževali reden politični dialog z vsemi ostalimi državami EU in EGP.
ohranjali bomo dinamiko bilateralnih stikov, promocijo gospodarskega sodelovanja ter podporo
državam Zahodnega Balkana in s tem še naprej krepili vlogo Republike Slovenije v regiji.
Vključitev Zahodnega Balkana v evro-atlantske integracije štejemo za vitalni interes Republike
Slovenije; eden od ključnih elementov ohranjanja vloge Slovenije je tudi naša aktivna udeležba v
razpravah znotraj EU in NATO ter na ostalih forumih, kot so mednarodne konference in
multilateralna srečanja. Ob tem velja izpostaviti tudi redno in dosledno opozarjanje na pomen
Sporazuma o vprašanjih nasledstva po nekdanji SFRJ in spoštovanja mednarodnih zavez, ki
izhajajo iz njega. Nadaljevali bomo s skupnimi pobudami glede regije z ostalimi državami in
zagotavljali konstantno prisotnost na regionalnih forumih. Rok izvedbe: aktivnosti veljajo za leto
2013 in naprej.
za učinkovitejše uveljavljanje političnih, varnostnih, gospodarskih in drugih interesov Republike
Slovenije ter povečanje njene prepoznavnosti v svetu bomo krepili odnose z globalnimi igralci
(ZDA in države BRICS) ter z nekaterimi drugimi državami, kjer smo identificirali priložnosti za
tesnejše sodelovanje (Japonska, R. Koreja, Indonezija, Tajska, Nigerija, Azerbajdžan, Kazahstan
idr.),, in sicer tudi skozi sodelovanje z regionalnimi organizacijami (ASEM, UzS, AU, EU-ASEAN,
EU-LAK).

Uspešno delovanje RS v Evropski uniji
-

-

kar bomo dosegli z uveljavljanjem slovenskih interesov ter pravočasno, učinkovito in kakovostno
pripravo stališč Slovenije. Opredeljene in usklajene bodo prednostne naloge in odločitve o
delovanju RS v EU ter sprejeta izhodišča RS in druga gradiva za učinkovito zastopanje RS v
telesih EU. Zagotovljena bo usklajenost odgovorov RS v predsodnih in sodnih postopkih ter v EU
pilotu ter usklajenost gradiv s pravom EU. Zagotovljena bodo udeležbe predstavnikov RS na
zasedanjih Evropskega sveta, Sveta EU ter v delovnih telesih Sveta in Komisije. Usklajena bodo
jezikovna vprašanja, povezana s slovenščino kot uradnim jezikom EU. Gre za redno delo,
katerega rok izvedbe je 31.12.2013. Rezultat tega bo kakovostna zakonodaja EU, upoštevanje
interesov RS, pravočasno prepoznavanje potencialnih problemov in manj težav pri izvajanju
zakonodaje EU. Pričakujemo tudi povečanje ugleda RS v EU, boljše sodelovanje s Komisijo in
uspešnejše odpravljenje kršitev prava EU.
s pripravo platforme RS za formalno razpravo o prihodnosti EU. Do junija 2014 se bo izvedlo
medresorsko, strokovno in javno posvetovanje s civilno družbo, ki bo služilo kot podlaga za
pripravo široko podprte platforme RS. S tem se bo dosegel nabor kakovostnih idej, predlogov, vizij
vseh ciljnih skupin: političnih, upravnih, strokovnih ter javnosti oziroma civilne družbe, na podlagi
katerih bo Slovenija oblikovala stališča, ki jih bo zastopala v razpravi o prihodnosti EU, ter
opredelila svojo vlogo in prihodnost v njej. Zaradi opravljene javne razprave bodo ta stališča imela
široko strokovno in javno podporo. Rok za pripravo teh stališč je junij 2014 oz. začetek formalne
razprave na ravni EU po volitvah v Evropski parlament.

Krepitev vloge RS v mednarodnih organizacijah
-

-

z aktivnim sodelovanjem na prioritetnih zunanjepolitičnih področjih RS in uveljavljanjem interesov
RS.
z vzdrževanjem in dodatnim povečanjem vidnosti, prepoznavnosti in vpliva RS v mednarodni
skupnosti za utrditev ugleda, vloge in položaja RS v mednarodnih organizacijah kot države, ki se
zaveda aktualnih mednarodnih izzivov in temu prilagaja svoje delovanje.
z nominiranjem kandidatur in kandidatov ter izvolitvijo v telesa in organe mednarodnih organizacij.
z nadaljevanjem zavzemanja za reformo in večjo učinkovitost mednarodnih organizacij pri
zasledovanju njihovih ciljev.
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-

-

-

RS kandidira za članstvo v Svet ZN za človekove pravice za obdobje 2016-2018 ter se pripravlja
na ponoven pregled in izvedbo zagovora v Delovni skupini za Univerzalni periodični pregled v
okviru Sveta ZN za človekove pravice leta 2014. Ključne prioritete Slovenije v nacionalni zunanji
politiki na področju človekovih pravic ostajajo pravice otrok (zlasti problematika nasilja nad otroki
in otrok v oboroženih spopadih), enakopravnost spolov, pravice narodnostnih in etničnih manjšin,
vključno z Romi, odprava diskriminacije na podlagi istospolne usmerjenosti, izobraževanje za
človekove pravice in splošna odprava smrtne kazni povsod po svetu.
s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah, s čimer bo RS prevzela ustrezen delež
odgovornosti pri zagotavljanju mednarodnega miru in varnosti.
z izpolnjevanjem finančnih obveznosti RS do mednarodnih organizacij. Pri tem gre za redno
plačilo članarin, plačilo mirovnih operacij in drugih obveznosti, ki izhajajo iz članstva in
sodelovanja RS v mednarodnih organizacijah.
s podpisi ali ratifikacijami nekaterih ključnih mednarodnopravnih instrumentov, zlasti s področja
mednarodne varnosti (razorožitev, neproliferacija) ter prizadevanji za univerzalizacijo le-teh.
s članstvom v Odprti delovni skupini OZN za oblikovanje ciljev trajnostnega razvoja.

Višjo raven sistema mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči:
-

-

s pripravo na članstvo RS v OECD/DAC. Rok izvedbe je 31.12.2013.
z nadaljnjim načrtovanjem in izvajanjem projektov na področju MRS in humanitarne pomoči. Rok
izvedbe je 31.12.2013.
z noveliranjem zakona (ZMRS): gre za posodobitev, ki bo omogočala bolj učinkovito izvajanje
MRS in humanitarne pomoči. Rok priprave novega zakona (posredovanje v DZ RS) je 31.12.2013.
z oblikovanjem nove tipske mednarodne pogodbe: do 31.12.2013 se bo oblikoval osnutek tipske
mednarodne pogodbe za sodelovanje s partnerskimi državami, ki bo nadomestila obstoječe
sporazume in olajšala izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja,
z oblikovanjem mednarodne pogodbe za sodelovanje z drugimi donatorji (možnost večstranskega
sodelovanja). Rok izvedbe je 31.12.2013.
s pridobivanjem izvajanja čim več projektov tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v državah
Zahodnega Balkana, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije. Rok izvedbe je 2013.
z ozaveščanjem javnosti (organizacija petih Slovenskih razvojnih dni oktobra 2013).
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Ministrstvo za
zunanje zadeve

31.12.2013

oblikovanje nove tipske mednarodne pogodbe za
področje mednarodnega razvojnega sodelovanja za
sodelovanje s partnerskimi državami ter oblikovanje
mednarodne pogodbe za sodelovanje z drugimi
donatorji

Ministrstvo za
zunanje zadeve

31.12.2013

Aktivna gospodarska diplomacija za zaščito interesov in podporo
slovenskemu gospodarstvu
-

-

Ministrstvo za zunanje zadeve si bo s svojo mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov
(DKP) ter skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Javno agencijo
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
(SPIRIT), Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) ter glede na vsebine z drugimi ministrstvi in
institucijami prizadevalo za bolj učinkovito zaščito in uveljavljanje interesov slovenskega
gospodarstva v svetu.
Z namenom usklajevanja dela posameznih inštitucij, ki delujejo na področju internacionalizacije
slovenskega gospodarstva, ter z namenom koordinacije aktivnosti na področju gospodarskega
sodelovanja s tujino, bomo nadaljevali z delom v okviru Strateškega sveta za gospodarsko
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-

-

-

sodelovanje s tujino. Vodita ga minister za gospodarstvo in minister za zunanje zadeve, njegovi
člani pa so tudi predstavniki največjih gospodarskih združenj (GZS, OZS in TZS).
Z organizacijo in izvedbo izhodnih in vhodnih gospodarskih delegacij, poslovnih forumov ter
iskanjem poslovnih priložnosti bo gospodarska diplomacija v sodelovanju s partnerji nadaljevala z
aktivnostmi podpore gospodarstvu pri izvozu blaga in storitev na tuje trge ter s tem za povečanje
deleža zunanje trgovine v BDP-ju. Gospodarska diplomacija je kot eden od partnerjev ali akterjev
in operativnih izvajalcev načrta aktivnosti v letu 2013 opredeljenih v dokumentu Partnerstvo za
spodbujanje mednarodnega poslovanja slovenskih podjetij – Mednarodni izzivi 2013, ki ga je
potrdila Vlada RS.
Za diverzifikacijo izvoza z aktivno promocijo in iskanjem priložnosti za slovensko gospodarstvo v
tujini so v dokumentu Mednarodni izzivi 2013 med ciljnimi trgi izven EU in Zahodnega Balkana, na
katerih so in bodo aktivnosti partnerjev in akterjev internacionalizacije še posebej intenzivne, so
izbrani naslednji trg oz. države: Azerbajdžan, Indija, Kazahstan, LR Kitajska, Ruska federacija in
Turčija. Ti izbrani ciljni trgi niso samo razvojno perspektivni, ampak dosegajo tudi v razmerah
svetovne gospodarske in finančne krize visoke stopnje rasti.
Za povečanje neposrednih tujih investicij bo gospodarska diplomacija v sodelovanju s partnerji
izvajala aktivnosti za povečano prepoznavnost Slovenije kot lokacije za TNI. Gospodarska
diplomacija se bo z mrežo DKP aktivno vključila v nudenje informacij in iskanje potencialnih tujih
vlagateljev v postopku odprodaje kapitalskih deležev (naložb) Republike Slovenije v 15 podjetjih,
za katere je sklep o soglasju odtujitve že sprejel Državni zbor.

Posodobitev sistema in delovanja slovenske diplomacije
-

-

-

zagotovili bomo nadaljnjo profesionalizacijo slovenske diplomacije (t. i. "karierni diplomatski
sistem").
širili bomo mrežo diplomatskih predstavništev in konzulatov. Obstoječega obsega mreže DKP ne
bomo zmanjševali na račun učinkovitega delovanja slovenske zunanje politike. Rezultat tega bo
okrepljena mreža častnih konzularnih funkcionarjev RS – vzpostavitev in izboljšanje (dodatne)
infrastrukture za krepitev gospodarskega, kulturnega in drugega sodelovanja RS z dotičnimi
državami.
krepili bomo področja digitalne diplomacije z modernizacijo sistema urejevanja informacij v
smiselne vsebinske sklope in uvedbo novih načinov komuniciranja s tujimi javnostmi preko novih
medijev (družbenih omrežij,…). Rezultat tega bo uvedba novega sistema zbiranja podatkov na
ključnih dosjejih in uporaba novih medijev v praksi na ministrstvu in na DKP.
javna diplomacija: izvedli bomo Blejski strateški forum. Rok izvedbe je 3.09.2013.
konzularna zaščita: povečali bomo dostopnost konzularne zaščite državljanom in informatizirali,
poenotili in modernizirali postopke. S tem bomo povečali število vstopnih točk za sprejem
konzularnih vlog in zahtevkov, tudi izven prostorov DKP na t.i. konzularnih dnevih, ter ukinili ročno
vodenje evidenc in prešli na informacijsko tehnologijo. Rok izvedbe je leto 2013.

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Zakon o napotitvah oseb v mednarodne civilne misije in
mednarodne organizacije

Ministrstvo za
zunanje zadeve

31.12.2013
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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Pri razvoju obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bomo
upoštevali javnofinančno stanje in znotraj tako omejenih finančnih okvirov zagotavljali obrambno
sposobnost in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izpolnjevanje
mednarodnih zavez do mednarodnih organizacij, katerih članica je RS.

OBRAMBNO UPRAVNI DEL MO IN GŠSV
Reforma in racionalizacija obrambno upravnega dela MO in Generalštaba SV (GŠSV)

-

-

s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o obrambi bomo izboljšali ključne normativne
podlage za razvoj in delovanje obrambnega področja MO. Rok izvedbe je 31.12.2013;
z zagotavljanjem optimalnega obsega in strukture kadrovskih virov vseh proračunskih
uporabnikov MO bomo izboljšali notranjo strukturo kadrov ter organiziranost MO. Rok izvedbe
je 31.12.2103;
s preoblikovanjem MO s funkcionalno integracijo na kadrovskem, logističnem, obveščevalnovarnostnem in informacijsko-komunikacijskem področju ter področju mednarodnega
obrambno-vojaškega sodelovanja in obrambnega planiranja bomo dosegli povečanje
povezanosti in učinkovitosti poslovnih procesov v MO. Rok izvedbe je 31.12.2013;
s preoblikovanjem MO s funkcionalno integracijo na drugih področjih MO, kjer bo to
ugotovljeno, bomo dodatno povečali povezanost poslovnih procesov v MO. Rok izvedbe je
31.12.2014;
z zagotavljanjem delovanja procesa transformacije SV in MO bomo izboljšali poslovne
procese in povečali učinkovitost delovanja SV in MO. Rok izvedbe je 31.12.2014;

Podpora razvoju in delovanju obrambnih zmogljivosti
Učinkovita podpora razvoju in delovanju obrambnih zmogljivosti:

-

-

s pravočasnim in učinkovitim izvajanjem postopkov opremljanja, s čimer bomo dosegli
povečanje števila pravočasno izvedenih projektov opremljanja za potrebe razvoja in delovanja
SV in sistema VNDN. Rok izvedbe je 31.12.2013;
z gospodarnim upravljanjem infrastrukture v upravljanju MO, s čimer bomo povečali realizacijo
načrta odprodaje premoženja ter pravočasne realizacije ključnih infrastrukturnih projektov.
Rok izvedbe je 31.12.2013;
z enotnim sistemom obrambnega planiranja v MO, s čimer zagotavljali večjo povezanost
posameznih planskih področij ter usmerjenost delovanja vseh organov v sestavi in notranjih
organizacijskih enot MO v doseganje skupnih ciljev ter povečali učinkovitost in pravočasnost
razvoja planiranih zmogljivosti. Rok izvedbe je 31.12.2013;
z vzpostavitvijo in razvojem učinkovitih varnostnih mehanizmov in ukrepov za preprečevanje
informacijskih groženj v MO (kibernetska obramba), s čimer bodo vzpostavljene planirane
zmogljivosti kibernetske obrambe v MO. Rok izvedbe je 31.12.2013;

Naslov akta
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za
obrambo

31.12.2013
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KRIZNO UPRAVLJANJE IN OBRAMBNE ZADEVE
Obrambni sistem v kriznih razmerah in v vojni
Izvajanje priprav, ukrepov in dejavnosti za delovanje obrambnega sistema v kriznih razmerah in v
vojni:

-

glede na varnostne grožnje in tveganja za nacionalno varnost bomo posodobili pravne
podlage obrambnega načrtovanja. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z določitvijo kritične infrastrukture državnega pomena na obrambnem področju bomo
vzpostavili podlage za pripravo ukrepov in načrtov za njeno zaščito in uporabo v primeru
različnih kriz. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z uveljavljanjem Doktrine vojaške strateške rezerve bomo zagotovili povečanje obsega
obrambnih zmogljivosti v primeru izrednega poslabšanja varnostnih razmer RS. Rok za
izvedbo je 31.12.2013;

Civilna zmogljivost
Razvijanje in zagotavljanje ustrezne civilne zmogljivosti za podporo obrambnega sistema RS, Nata in
EU:

-

z razvijanjem in zagotavljanjem ustreznih civilnih zmogljivosti za podporo obrambnega
sistema RS, Nata in EU bomo ohranjali nabor civilnih funkcionalnih strokovnjakov (CFS),
njihovo usposobljenost ter obseg sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) z
različnimi humanitarnimi, razvojnimi in drugimi projekti. Rok za izvedbo je 31.12.2103;

VZDRŽEVANJE SPOSOBNOSTI ZA OPERATIVNO DELOVANJE IN
PRIPRAVLJENOST SLOVENSKE VOJSKE
Sistem poveljevanja in kontrole v SV
Razvijanje racionalnega in učinkovitega sistema poveljevanja in kontrole v SV na strateški, operativni
in taktični ravni:

-

s preoblikovanjem strateške, operativne in taktične ravni SV bomo izboljšali učinkovitost
strateške in operativne ravni poveljevanja in kontrole (PINK) v SV ter s tem učinkovitost
njenega delovanja ter izvajanja zakonsko določenih nalog. Rok izvedbe je 31.12.2013.

Programirane operativne zmogljivosti
Vzpostavljanje sile v programiranih operativnih zmogljivostih:

-

-

z zmogljivostjo helikopterskega taktičnega zračnega transporta in medicinske evakuacije
bomo povečali obseg zmogljivosti SV ter izpolnjevanja ciljev zmogljivosti Nata. Helikopterske
zmogljivosti bodo lahko uporabljene tudi v sistemu VNDN (reševanje v gorah ipd.). Rok za
izvedbo je 31.12.2014;
z izdelavo formacij in popolnjevanjem formacijskih dolžnosti pomorskega operativnega centra
bomo povečali obseg zmogljivosti SV ter učinkovitost delovanja pomorske komponente SV.
Rok za izvedbo je 31.12.2013;
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-

-

-

-

-

-

z zmogljivostjo komunikacijsko-informacijskega sistema (KIS) za premestljive sile SV (uvedba
razpoložljivih zmogljivosti, priprava investicijske dokumentacije, uvajanje zmogljivosti) bomo
povečali obseg zmogljivosti SV ter izpolnjevanja ciljev zmogljivosti Nata. Zmogljivosti KIS
bodo povečale varnost in učinkovitost komunikacij sil SV na MOM med seboj, s poveljstvi v
RS ter z zavezniki. Rok za izvedbo je 31.12.2014;.
z zmogljivostjo pehotnega modula za aktivno zavarovanje območja letališč bomo povečali
obseg zmogljivosti SV ter izpolnjevanja ciljev zmogljivosti Nata. Zmogljivost prispevala k
zaščiti nacionalnih in mednarodnih sil na območju letališč, tako v MOM kakor tudi na ozemlju
RS. Rok za izvedbo je 31.12.2014;
z drugo namensko skupino za specialno delovanje bomo povečali obseg zmogljivosti SV ter
izpolnjevanja ciljev zmogljivosti Nata. Omenjene zmogljivosti so visoko usposobljene in tudi v
okviru Nata predstavljajo eno od področji primanjkljajev zmogljivosti. Rok za izvedbo je
31.12.2014;
z osebnimi bojnimi sistemi vojaka prihodnosti (koncepti in študije) bomo pripravili podlage za
razvoj in povečanje obsega zmogljivosti SV ter izpolnjevanja ciljev zmogljivosti Nata.
Zmogljivosti bodo omogočale večjo varnost in zaščito pripadnikov SV, večjo sposobnost
zavedanja o situaciji na bojišču, lažje poveljevanje in komuniciranje, večjo učinkovitost
delovanja ter zmanjšanje možnosti »prijateljskega ognja«.Rok za izvedbo je 31.12.2014;
z zmogljivostjo posredne ognjene podpore BBSK (koncept), bomo pripravili podlage za
povečanje obsega artilerijskih zmogljivosti SV ter izpolnjevanja ciljev zmogljivosti Nata.
Zmogljivosti bodo vzpostavljene skladno s sodobnimi tehnologijami in doktrinami delovanja.
Rok za izvedbo je 31.12.2014;
z zmogljivostjo skupne enote kolesnih oklepnih vozil pehote in tankov bomo izboljšali
sposobnost skupnega delovanja mehaniziranih in oklepnih zmogljivosti ter s tem njihovo
učinkovitost delovanja. Višek opreme in oborožitve bo izločen iz operativne uporabe in po
preučitvi določen za potrebe vojaške strateške rezerve. Rok za izvedbo je 31.12.2013;

Vzdrževanje izgrajene zmogljivosti SV

-

-

ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti motorizirane BBSK (C4IJS,
investicijska dokumentacija), ki je bila certificirana leta 2009. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti JRKBO, ki je bila certificirana leta
2009 in je predstavljala eno ključnih nišnih zmogljivosti v Natu. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti transportne čete, ki je pomembna
za logistično podporo delovanju sil SV na ozemlju RS, kakor tudi v MOM. Rok za izvedbo je
31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti ROLE-2LM , ki je pomembna za
ohranjanje dosežene stopnje pripravljenosti zmogljivosti medicinske zagotovitve, ki jo bomo
lahko uporabljali tudi v podporo sistemu VNDN. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti vojaške policije, ki je bila
certificirana že leta 2007. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti za prečiščevanje vode, ki jo bomo
lahko uporabljali tudi v podporo sistemu VNDN. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti taktične skupine za usmerjanje
letal za letalsko podporo bojnih skupin (vzdrževanje zmogljivosti, investicijska dokumentacija),
ki v sodelovanju z zavezniškimi zračnimi silami zagotavlja večjo zaščito ter ognjeno podporo
kopenskim silam SV na ozemlju RS, kakor tudi v MOM. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
ohranili bomo doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti obstoječe enote za specialno
delovanje, ki v Natu predstavlja eno od ključnih primanjkljajev zmogljivosti. Rok za izvedbo je
31.12.2013;
ohranili bomo cenovno najbolj učinkovito rešitev varovanja zračnega prostora RS v okviru
Nata v sodelovanju z zavezniki ter ohranjali doseženo stopnjo pripravljenosti zmogljivosti. Rok
za izvedbo je 31.12.2013;
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Usposabljanje in delovanje v mednarodnih operacijah in misijah
Usposabljanje posameznikov in enot ter delovanje v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) na
ravni do 400 pripadnikov na rotacijo

-

z zagotovitvijo sodelovanja v MOM na Jugozahodnem Balkanu (zagotoviti dve rotaciji letno)
bomo ohranjali sodelovanje v MOM skladno z odločitvami Vlade RS, sprejetimi mednarodnimi
zavezami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z zagotovitvijo sodelovanja v MOM v Afganistanu (zagotoviti dve rotaciji letno), bomo ohranjali
sodelovanje v MOM skladno z odločitvami Vlade RS, sprejetimi mednarodnimi zavezami in
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z zagotovitvijo sodelovanja v MOM na Bližnjem vzhodu in v Afriki (zagotoviti eno ali dve
rotaciji letno), bomo ohranjali sodelovanje v MOM skladno z odločitvami Vlade RS, sprejetimi
mednarodnimi zavezami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi. Rok za izvedbo je 31.12.2013;

Izvajanje usposabljanja in vaj SV

-

z izvajanjem vojaškega usposabljanja in izvedbo vaj poveljstev in enot bomo ohranjali ter
povečali usposobljenost in pripravljenost SV ter zagotavljali vzpostavitev novih sil in
zmogljivosti. Rok za izvedbo je: 31.12.2013;

Preoblikovanje zmogljivosti
Preoblikovanje zmogljivosti SV s postopnim izločanjem neperspektivne oborožitve in vojaške opreme:

-

z ukinitvijo baterije zračne obrambe Roland SV ter trajno izločitvijo pripadajoče opreme iz SV
zaradi zastarelosti in visokih stroškov vzdrževanja bomo zmanjšali stroške delovanja in
vzdrževanja neperspektivne oborožitve in opreme SV. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z opredelitvijo presežkov tankov in njihovo izločitvijo iz operativne uporabe bomo zmanjšali
stroške delovanja in vzdrževanja neperspektivne oborožitve in opreme SV. Rok za izvedbo je
31.12.2013;
z opustitvijo neperspektivnih infrastrukturnih objektov SV bomo zmanjšali stroške delovanja in
vzdrževanja SV. Rok za izvedbo je 31.12.2013;

DOSEGANJE FUNKCIONALNE PROFESIONALIZACIJE SLOVENSKE
VOJSKE
Sistem upravljanja s kadrovskimi viri SV in implementacija sodobnega kariernega modela
Vzpostavljanje učinkovitega sistem upravljanja s kadrovskimi viri SV in implementirati sodoben karierni
model:

-

s povezavo sistema službenega ocenjevanja s konceptom kariernih načrtov ter z
uveljavljanjem kompetenčnega modela bo zagotovljeno povečanje učinkovitosti upravljanja s
kadri. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
vzpostavljeni bodo normativni okviri za celostno skrb pripadnikov SV, ki opravljajo vojaško
službo v tujini. Rok za izvedo je 31.12.2013;
izvajane bodo aktivnosti na področju celostne skrbi za pripadnike SV in njihovih družin. Rok za
izvedo je 31.12.2013;
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Sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja
Izoblikovanje celovitega sistem vojaškega izobraževanja in usposabljanja

-

obseg vojaškega izobraževanja in usposabljanja (VIU) bodo prilagojeni potrebam SV ter
razpoložljiva finančna sredstva usmerjena na prioritetna področja. Rok za izvedbo je
31.12.2013;
programi VIU bodo prilagojeni prenovljeni strukturi SV in bodo usklajeni z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi za VIU. Rok za izvedbo je 31.12.2013;

Naslov akta
Uredba o obsegu in načinu zagotavljanja pravic in pomoči
pripadnikom, ki opravljajo vojaško službo v tujini

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za
obrambo

31 .december
2013

OBOROŽITVENE IN INFRASTRUKTURNE ZMOGLJIVOSTI POVELJSTVA
IN ENOTE SLOVENSKE VOJSKE
ZAGOTAVLJANJE OBOROŽITVENIH IN INFRASTRUKTURNIH ZMOGLJIVOSTI ZA
POVELJSTVA IN ENOTE SLOVENSKE VOJSKE

Opremljanje SV z glavno opremo in modernizacija

-

z zaključitvijo nadgradnje štirih transportnih helikopterjev Cougar bomo povečali opremljenost
SV s planirano opremo za dokončanje vzpostavitve zmogljivosti srednjih helikopterjev SV. Rok
za izvedbo je: 31.12.2014;
z opremljanjem z računalniško, programsko in strojno opremo ter s telekomunikacijskimi
sredstvi bomo povečali opremljenost SV s planirano opremo za vzpostavitev zmogljivosti
komunikacijsko informacijskega sistema. Rok za izvedbo je: 31.12.2013;
z opremljanjem z inženirsko opremo, kar bo omogočilo povečanje zmogljivosti za podporo
delovanja sil SV na ozemlju RS in v MOM. Rok za izvedbo je 31.12.2013;

Prilagoditev objektov profesionalizaciji SV

-

z dokončanjem izgradnje optične hrbtenice LJ-VR-KR bomo povečali infrastrukturne
zmogljivosti komunikacijsko-informacijskega sistema SV. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
s posodobitvijo tehničnega varovanja v objektih SV skladno z ocenami ogroženosti in
racionaliziranjem uporabe sil SV za varovanje bomo povečali varnost in zaščito
infrastrukturnih objektov SV. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
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PREVENTIVNO DELOVANJE, IZVAJANJE ZAŠČITNIH UKREPOV, TER
USPOSABLAJNJE SIL ZA ZAŠČITO REŠEVANJE IN POMOČ (ZRP)
Preventivno delovanje ter pripravljenost, usposobljenost in izobraževanje sil za ZRP

-

s preventivnim delovanjem, povečanjem obveščenosti javnosti o VNDN in povečanjem
usposobljenosti sil ZRP, bomo zmanjšali varnostna tveganja ter zmanjšali število nesreč. Rok
za izvedbo je 31.12.2013;
z upravljanjem s sredstvi požarnega sklada bomo zagotavljali enakomernejši razvoj in
opremljanje gasilskih enot ter posodabljanje zahtevnejše gasilske tehnike;
z izvajanjem preventivnih ukrepov na področju varstva pred požari in varstva pred utopitvami,
ažuriranjem in posodabljanjem ocen ogroženosti in načrtov ZiR bomo zmanjšali varnostna
tveganja ter število nesreč. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
s posodobitvijo obstoječih in uvedbo novih programov usposabljanja in izobraževanja bomo
zagotavljali usposobljenost sil zaščite, reševanja in pomoči (ZRP). Rok za izvedbo je
31.12.2013;
s permanentnim seznanjanjem javnosti s temami s področja ZiR bomo zagotavljali
obveščenost javnosti o VNDN ter zmanjšali število nesreč. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z zvišanjem ravni usposobljenosti reševalcev in pripadnikov sil za ZRP bomo zagotavljali
učinkovitost njihovega delovanja. Rok za izvedbo je 31.12.2013;

Opazovanje, obveščanje in alarmiranje (OOA) ter odzivnost reševalnih enot in služb

-

-

z delovanjem reševalnih sestavov sistema ZiR bomo omogočili delovanje gasilskih enot
širšega pomena, društev in drugih nevladnih organizacij ter delovanje Gasilske zveze
Slovenije. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z ocenjevanjem škode ter zvišanjem ravni usposobljenosti cenilcev za ocenjevanje škode po
naravnih in drugih nesrečah bomo zagotovili pravočasno in objektivno izvedbo ocenjevanja
škode po naravnih in drugih nesrečah. Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z odzivnostjo in delovanjem reševalnih služb, komisij, enot in štabov civilne zaščite bomo
zagotovili operativno pripravljenost in delovanje štabov CZ, komisij za ocenjevanje škode,
komisij za ocenjevanje poškodovanosti objektov, enot za varstvo pred neeksplodiranimi
ubojnimi sredstvi, služb in drugih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč. Rok za izvedbo je
31.12.2013;
z razvojem informacijskega in komunikacijskega sistema na področju VNDN bomo omogočili
zagotavljanje in razvoj informacijske in komunikacijske podpore deležnikov v sistemu VNDN.
Rok za izvedbo je 31.12.2013;
z zagotavljanjem delovanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje (ICZR) bomo
omogočili izvajanje izobraževanj in usposabljanj za potrebe sistema VNDN. Rok za izvedbo je
31.12.2013;

Zagotavljanje pravnih, finančnih in kadrovskih podlag za celovit razvoj sistema varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami (VNDN)

-

reorganiziranje sil za zaščito, reševanje in pomoč bo izvedeno skladno z letnim načrtom
izvajanja nacionalnega programa VNDN. Rok za izvedbo je 31.12.2013.
sklenjene bodo pogodbe za opravljanje službe v CZ, prednostno za področja stalne visoke
stopnje pripravljenosti, za opravljanje posebej nevarnih nalog (NUS) ter specializirane visoko
strokovne naloge ZRP. Rok za izvedbo je 31.12.2013.
z adaptacijo in vzdrževanjem infrastrukture URSZR bomo zagotovili odziven logistični sistem
za podporo delovanju sil ZRP. Rok za izvedbo je 31.12.2013.
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Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za
obrambo

30. september
2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organiziranju,
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč

Ministrstvo za
obrambo

30. september
2013

Uredba o varstvu pred požari v naravnem okolju

Ministrstvo za
obrambo

31. oktober
2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za
potapljanje

Ministrstvo za
obrambo

31. oktober
2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji
za ocenjevanje škode

Ministrstvo za
obrambo

31. december
2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč

Ministrstvo za
obrambo

31. december
2013

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o službi v Civilni
zaščiti – rok september 2013.
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MINISTRSTVO ZA KULTURO
Na področju kulture je potrebno posodobiti javni sektor s poudarkom na večji odgovornosti vodenja,
upravljanja in nadzora in ob sočasnem zmanjševanju vloge države v organih upravljanja javnih
ustanov. Za dosego teh ciljev bomo na področju kulture:

Zagotavljanje spodbudnega okolja
Zagotovili spodbudno okolje za delovanje in razvoj kulture s sprejetjem strateških in izvedbenih
dokumentov:
-

z oblikovanjem krovne strategije kulture ter določitvijo ciljev in ukrepov za dosego teh ciljev in
dograditvijo oziroma dopolnitvijo sistema pravnega varstva kulturne dediščine ter zagotovitvijo
nadaljevanja izvajanja nujnih programov RS v kulturi. Z omenjenimi ukrepi bomo dosegli
pravno varstvo dediščine in zmanjšanje administrativnih bremen ter zagotovili financiranje
nujnih programov Republike Slovenije v kulturi za obdobje 2014-2019. Nujno je sprejetje
Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, ki bo jasno določal strategijo, cilje in
prednostne naloge kulturne politike, določil čas in način za njihovo uresničitev, finančne
posledice kot tudi kazalce, po katerih bomo merili njihovo doseganje. Poudarek bo dan
mreženju, kulturnim in kreativnim industrijam ter oblikovanju smernic sistemskega razvoja
kulturne diplomacije. Za učinkovitejše varovanje dediščine bomo spremenili in dopolnili ZVKD1 ter nadaljevali s t.i. zakonom o kulturnem tolarju. Rok izvedbe je 31.12.2013;
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne
programe Republike Slovenije v kulturi

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

-

z zagotovitvijo ustreznega mesta v razvojnih dokumentih kulturnim in kreativnim industrijam
ter z zagotovitvijo prepoznavnosti in uveljavljanjem slovenske kulture doma in v tujini, vključno
z ljubiteljsko kulturo. S tem bomo opredelili potrebna finančna sredstva za izvedbo projektov in
programov na področju kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti v obdobju 20142020;
Naslov akta

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

-

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

z razvojem slovenske knjige in sicer bomo zagotovili primeren obseg ter višanje kakovosti in
strokovnosti založniške produkcije v javnem interesu ter dostopnosti knjige. To bomo dosegli s
sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javni agenciji za knjigo Republike
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Slovenije ter spremembami ZUJF v delu, ki se nanaša na Javno agencijo za knjigo. Osnutek
zakona bo posredovan v javno razpravo do 20.5.2013;
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
javni agenciji za knjigo Republike Slovenije

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o knjigi

Ministrstvo za kulturo

oktober 2013

-

spremembe ZUJF bomo pripravili tudi v delu, ki zadeva delovanje druge javne agencije na
področju kulture, Slovenskega filmskega centra. Predvidoma junija 2013 bo v pripravljena
sprememba Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije;
Naslov akta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Slovenskem filmskem centru, javni agenciji
Republike Slovenije

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za kulturo

oktober 2013

Dostopnost kulture
Izboljšali bomo dostopnost kulture ter njeno prepoznavnost
-

s skrbjo za razvoj medijske in digitalne pismenosti pri srednji in starejši generaciji, s
spodbujanjem kulturnega turizma ter zagotovitvijo prepoznavnosti in uveljavljanjem slovenske
kulturne dediščine v mednarodnem prostoru. S tem bomo dosegli vključevanje vseh kulturnih
vsebin v turistično ponudbo, večjo prepoznavnost destinacij in države ter dvig prepoznavnosti
Slovenije in vzpostavitev sistema varovanja tistih vrednot, ki presegajo nacionalni pomen, v
skladu z mednarodnimi pravnimi instrumenti ter strokovnimi standardi in aktivnostmi. Za
izvedbo tega cilja bomo pripravili Nacionalni program za kulturo 2014-2017 s sistemskimi
ukrepi in izvedli postopno digitalizacijo art kino mreže, tako da bomo v letu 2013 podprli
projekt digitalizacije 8 kinematografskih dvoran v Sloveniji;
Naslov akta

Nacionalni program za kulturo 2013-2016

-

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

zaradi skokovitega tehničnega napredka, ki smo mu priča, je treba pristopiti k nujnim
spremembam zakonske ureditve na področju varstva in hrambe arhivskega dokumentarnega
gradiva v elektronski obliki. V ta namen bomo do avgusta 2013 pripravili spremembe in
dopolnitve Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Naslov akta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013
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ter arhivih

Delovanje javnih zavodov
Izboljšali bomo delovanje javnih zavodov na področju kulture
-

s posodobitvijo javnega sektorja v smeri prilagajanja specifičnostim umetniških poklicev. Do
avgusta 2013 bomo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo;
Naslov akta

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
-

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

predvidoma maja 2013 bomo pripravili in s strokovno javnostjo uskladili spremembe in
dopolnitve Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Viba film Ljubljana (izven normativnega
programa VRS).

Delovanje samozaposlenih, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja
na področju kulture
Izboljšali bomo pogoje za delovanje samozaposlenih, nevladnih organizacij in zasebnega sektorja na
področju kulture
-

z izboljšanjem položaja samozaposlenih in zagotovitvijo enakopravnejših pogojev za
kakovostno ustvarjanje ter s spodbujanjem zaposljivosti nezaposlenih in samozaposlenih
mladih do 37 let in njihovim vključevanjem v izvajanje programov javnih zavodov ter vključitvijo
v izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnih institucijah. S tem bomo
dosegli izboljšanje položaja samozaposlenih na področju kulture in ustvarjanja pogojev za
njihovo delovanje, prav tako bomo krepili podjetništvo na področju kulturnih in kreativnih
industrij in mreženja kulturnih potencialov, za kar bomo v letu 2013 prvič pripravili in izvedli
ciljni javni razpis;
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

-

skozi dialog z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi s področja kulture ob pripravi
sprememb in dopolnitev Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo bomo zagotovili
večjo zaščito in ustrezne pogoje za kakovostno ustvarjanje. S tem želimo vzpostaviti novo
sistemsko ureditev za ustreznejšo umestitev civilne družbe.
Naslov akta

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

Nosilec

Rok za izvedbo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Radijski in televizijski programi ter avdiovizualne medijske storitve
Razvoj radijskih in televizijskih programov ter avdiovizualnih medijskih storitev v RS v okviru
Nacionalnega programa za kulturo
-

V okviru Nacionalnega programa za kulturo bomo začrtali smer analize medijske krajine, ki bo
predstavljala podlago za pripravo sprememb medijske zakonodaje.
Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo

Nacionalni program za kulturo 2014-2017

Ministrstvo za kulturo

avgust 2013

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Radioteleviziji Slovenija

Ministrstvo za kulturo

oktober 2013
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URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Vlada Republike Slovenije bo negovala partnerski odnos s Slovenci v zamejstvu in po svetu brez
ideoloških razlik.

Slovenska identiteta
V zamejstvu
Zagotavljali bomo razvijanje in ohranjanje slovenske identitete pri Slovencih v zamejstvu:
-

razvijanje in ohranjanje slovenske identitete na področju jezika, kulture, šolstva in znanosti, z
zagotovitvijo sofinanciranja dejavnosti društev in organizacij Slovencev v zamejstvu,
zagotavljanjem nujnih interventnih sredstev za delovanje organizacij Slovencev v zamejstvu,
ureditvijo sistema financiranja slovenske narodne skupnosti v Italiji, oblikovanja skupnih
predstavniških teles Slovencev v Avstriji in Italiji, podelitvijo štipendij študentom iz vrst Slovencev
zunaj RS; izvedbo drugih projektov z namenom razvijanja slovenske identitete na področju jezika,
kulture, šolstva in znanosti, XIV. zasedanjem Slovensko-madžarske mešane komisije za
spremljanje Sporazuma o zagotavljanju posebnih pravic madžarske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji in slovenske narodne manjšine v Madžarski;

-

razvijanje in ohranjanje slovenske identitete na področju gospodarstva preko vključevanja
organizacij zamejskih Slovencev v čezmejne projekte EU in podporo projektom slovenskih
zamejskih organizacij v nadzornih odborih evropskega čezmejnega sodelovanja;

-

skrb za izvajanje mednarodnih pogodb, ki definirajo status in pravice slovenskih manjšin v
zamejstvu:

-

aktivno delovanje na bilateralni ravni v zvezi s pripravo pravnih aktov, ki definirajo status in pravice
slovenskih manjšin v zamejstvu;

Naslov akta
sprememba Zakona o arhivski dejavnosti

Nosilec

Rok za izvedbo

MK in USZS

31.12.2013

Po svetu
Zagotavljali bomo razvijanje in ohranjanje slovenske identitete pri Slovencih po svetu:
-

razvijanje in ohranjanje slovenske identitete na področju jezika, kulture, šolstva in znanosti z
zagotovitvijo sofinanciranja dejavnosti društev in organizacij Slovencev po svetu, zagotavljanjem
nujnih interventnih sredstev za delovanje organizacij Slovencev po svetu, izvedbo 11. nagradnega
natečaja za dipl., mag. in dr. dela s področja zamejstva in izseljenstva, izvedbo seminarja za
učitelje slovenskega jezika in kulture iz prekomorskih držav, izvedbo poletne šole slovenskega
jezika, izvedbo seminarja za arhivarje, izvedbo drugih projektov z namenom razvijanja in
ohranjanja slovenske identitete na področju jezika, kulture, šolstva in znanosti,

-

razvijanje in ohranjanje slovenske identitete na področju gospodarstva z organizacijo regionalnih
poslovnih konferenc, vzpostavitvijo spletnega imenika;

Naslov akta

Nosilec

Rok za izvedbo
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sprememba Zakona o arhivski dejavnosti

MK in USZS

31.12.2013
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