Druga obletnica vlade dr.
Mira Cerarja

Zbirno poročilo

September 2016

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Gospodarska rast in njeni vplivi
Na letni ravni trenutno beležimo kar 2,7 % gospodarsko rast, kar se odraža tudi v izboljšanih razmerah
na trgu dela.
Stanje javnih financ se izboljšuje
Uspešen izstop iz postopka presežnega primanjkljaja: znižanje primanjkljaja sektorja država s 5 %
BDP v letu 2014 na 2,9 % BDP v letu 2015. Gre za najnižjo raven javnofinančnega primanjkljaja od
začetka krize. V letu 2016 se skladno s sprejetim proračunom države predvideva nadaljnje znižanje
primanjkljaja sektorja država na 2,2 % BDP.
Upravljanje z dolgom Republike Slovenije
Zaradi padca zahtevanih donosov do dospetja slovenskih obveznic se Republika Slovenija od leta
2015 naprej zadolžuje po zgodovinsko najnižjih obrestnih merah. Obveznosti RS se financirajo in
refinancirajo s cenejšim novo izdanim dolgom daljših ročnosti, zaradi česar bo iz državnega proračuna
v prihodnjih letih namenjenih manj sredstev za plačilo obresti, pri čemer se je zaradi povečanja
povprečne vezave dolga znižalo tudi tveganje refinanciranja. Izdatki državnega proračuna za obresti
se nominalno zmanjšujejo. Zahtevana donosnost do dospetja obveznic RS 10-letne ročnosti znaša 0,9
%, kar je bistveno nižje v primerjavi z Italijanskimi (1,06 %) ali Španskimi (1,16 %) obveznicami. V
sredini maja 2016 je Ministrstvo za finance izvršilo transakcijo predčasnega refinanciranja 1,25
milijarde dolarskih obveznic z evrskimi obveznicami in pri tem ustvarilo prihranek za državni proračun,
merjen v neto sedanji vrednosti, v višini med 27 in 39 milijonov evrov.
Bonitetne ocene
Bonitetna agencija Standard & Poor's (S&P) nedavno bonitetno oceno Slovenije zvišala na A (stabilni
obeti). Višja ocena pomeni nižje tveganje za državo, lažji dostop do finančnih trgov in cenejše
zadolževanje. Sledenje je dobro tako za državo in javni sektor, predvsem pa za gospodarstvo, ki lahko
lažje in pod boljšimi pogoji prihaja do finančnih virov v tujini.
Zadolženost podjetij v Sloveniji
Zadolženost podjetij se je na podlagi rezultatov zaključnih računov zmanjšala - nekonsolidiran dolg
nefinančnih podjetij se je s 109,6 % BDP (konec 2014) znižal na 98,5 % BDP (konec 2015).
Aktivnosti v bančnem sektorju
Te so nujne za učinkovitejše delovanje bančnega sistema ter posledično nudenje boljše podpore
realnemu sektorju. Izvedeni ukrepi: Združitev Abanke in Banke Celje, postopna likvidacija Probanke in
Factor Banke, privatizacija NKBM. Zmanjšal se je tudi delež slabih bančnih terjatev v slovenskem
bančnem sistemu, ki je v maju 2016 znašal 8,0 % (najvišji je bil v septembru 2013, ko je znašal 17,4
%, maja lani pa je znašal 11,4 %).
Upravljanje družb v državni lasti
Uspešno izvajanje tekočega upravljanja kapitalskih naložb države in postopkov privatizacije 15 podjetij
s seznama (SDH).
Davčno prestrukturiranje
Predlog davčnega prestrukturiranja zasleduje cilj povečanja konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva z izboljšanjem poslovnega okolja, njegov namen pa je zmanjšanje obremenitev stroškov
dela, s spremembo dohodninske lestvice in ugodnejšo davčno obravnavo dela plače za poslovno
uspešnost. Predlog je bil pripravljen po večmesečnih pogovorih in usklajevanjih z različnimi deležniki.
Tečejo tudi aktivnosti za uvedbo davka na nepremičnine, ki bi sedanjo ureditev tega področja
izboljšal in jo naredil predvsem bolj pošteno do vseh državljanov in enakomerno porazdelil davčno
breme. Najprej se zato predlaga nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki natančneje
določa modele vrednotenja nepremičnin in na novo ureja predvsem sodelovanje lastnikov nepremičnin
v fazi oblikovanja modelov vrednotenja ter ugovora na posplošeno tržno vrednost ob upoštevanju
dokazanih posebnih okoliščin. To sta namreč bili največji pomanjkljivosti starega, ustavno spornega
zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin.
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Ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev
Uspešna uvedba davčnih blagajn, ki pomeni pomemben korak k večji učinkovitosti pobiranja javnih
dajatev in zmanjševanju sive ekonomije. Davčne blagajne so v prvih šestih mesecih na podlagi neto
vplačil DDV in povečanja prijav v zavarovanje za socialno varnost ter akontacije dohodnine od
dohodkov iz zaposlitve blagajnikov prinesle 37,6 milijona evrov. Vlada je sicer ob
uvedbi davčnih blagajn ocenila, da bodo te na letni ravni prinesle 75 milijonov evrov.
Ukrepi za dvig davčne kulture skozi davčno opismenjevanje mladih – V šolskem letu 15/16
vključenih že 4.500 šolarjev in dijakov.
Trošarine (od 1. 8. 2016)
Nova ureditev trošarin je prijazna do malih proizvajalcev piva, vina in žganja, saj uvaja 50 %
znižanje trošarine za pivo, ki ga proizvedejo mali proizvajalci piva, malim vinarjem omogoča odpremo
vina v drugo državo članico v režimu odloga, kar jim bo omogočalo prodor na tuje trge, za male
proizvajalce žganja pa zakon določa 50 % znižanje trošarine ter ukinja pavšalno obdavčitev žganja za
lastno rabo, obdavčeno bo, glede na dejansko proizvedeno količino. Odpravlja tudi nekatere
administrativne obveznosti ter uvaja poenostavitve, ki so ugodnejše za zavezance.
Zmanjšanje skupnega davčnega dolga
Skupni davčni dolg je konec junija 2015 znašal 1.401.045.160 evrov, konec decembra 2015
1.386.665.046 evrov in konec junija 2016 1.345.449.681 evrov, kar pomeni, da se je v zadnjem letu
znižal za 55.595.479 evrov, torej za kar 4 %.
Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma
Pomembni koraki so bili narejeni s pripravo nove zakonodaje, na podlagi katere bo po sprejetju v DZ
uveden register dejanskih lastnikov podjetij, Urad RS za preprečevanje pranja denarja pa bo dobil
inšpekcijska pooblastila. Predlog zakona prinaša tudi administrativne razbremenitve za zavezance, saj
bo v okviru nadgradnje informacijskega sistema omogočen prehod iz delnega na popolno elektronsko
sporočanje zahtevanih podatkov, kar predstavlja finančno in administrativno razbremenitev za
zavezance.
Izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)
V primeru hrvaških in bosanskih deviznih varčevalcev je bil junija 2016 naš način izvršitve sodbe
ocenjen kot primer dobre prakse izvrševanja sodb ESČP.
Vse več elektronskega poslovanja
V luči odprave administrativnih ovir zniževanja stroškov je pomembno, da državni organi vse več
poslujejo elektronsko:
- UJP je v javni sektor uvedel projekt e-računov, pri čemer so proračunski uporabniki v letu
2014 prejeli 22.000 e-računov, v letu 2015 4 mio e-računov, v prvi polovici leta 2016 pa že več
kot 2 mio e-računov, kar je za skoraj 2% več kot v enakem obdobju lani. Proračunski
uporabniki so v letu 2014 izdali 25.000 e-računov, v letu 2015 450.000 e-računov, v prvi
polovici leta 2016 pa že kar 256.000, kar je za 12,38% več kot v enakem obdobju lani. Glede
na primerljivo obdobje lani, se je v prvi polovici leta 2016 število uporabnikov spletne aplikacije
UJP eRačun (namenjena manjšim izdajateljem, ki niso proračunski uporabniki) povečalo kar
za 61 %.
- FURS je v letu 2015 elektronsko vročil 258.465 dokumentov, samo v prvi polovici letošnjega
leta pa že 198.528.
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Trg dela
Posebno ugodne rezultate v zadnjih dveh letih beležimo na trgu dela. Število delovno aktivnih se
povečuje, brezposelnost se je v zadnjih dveh letih znižala, prvič po šestih letih je brezposelnost junija
2016 padla pod 100.000.
Ob začetku leta 2014, v katerem je mandat nastopila vlada dr. Mira Cerarja, smo v Sloveniji beležili
rekordno visoko brezposelnost (januarja 2014 je bilo na zavodu prijavljenih 129.843 brezposelnih, od
tega 33.920 ali 26 % mladih (do 29 let).
Ob nastopu vlade (september 2014) je bilo na zavodu prijavljenih 112.560 brezposelnih, od tega
26.718 ali 24 % mladih. Od tedaj beležimo vse hitrejše upadanje števila brezposelnih.

Vsi brezposelni
15 - 29 let

Januar 2014
129.843
33.920

Avgust 2016 ( 21.8.2016)
98.376
19.659

Avgusta 2016 je v evidenci brezposelnih 31.467 oseb manj kot januarja 2014, mladih
brezposelnih pa je prijavljenih 14.261 manj ali 42,0 odstotkov manj. Shema "Jamstvo za mlade"
daje ugodne rezultate - hitrejša in kakovostnejša je obravnava mladih brezposelnih na zavodu, veliko
število mladih je vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, okrepljene so napotitve mladih
na prosta delovna mesta.
V letu 2014 in 2015 se je zaposlilo skupaj 49.181 mladih brezposelnih, starih do 29 leta; 4.600 mladih
brezposelnih se je zaposlilo za nedoločen čas s pomočjo interventnega ukrepa oprostitve plačila
prispevkov delodajalca, več kot 3.700 mladih je v letu 2014 in 2015 našlo zaposlitev s pomočjo
ukrepov APZ (subvencije prvi izziv, žled, zaposli.me, javna dela)
Za 40 % se je povečal izhod mladih v zaposlitev v roku 4 mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih.
Za jamstva za mlade bo v letih 2016 – 2020 skupno namenjenih 300 mio evrov (proračun RS in
ESS)
Za razreševanje strukturne brezposelnosti so bili pripravljeni številni programi APZ, ki se od konca leta
2015 intenzivno izvajajo s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada iz finančne perspektive
2014 – 2020 (pomoč mladim pri vstopu na trg dela, spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin in
dolgotrajno brezposelnih, usposabljanja za pridobivanje na trgu dela potrebnih znanj in veščin,
kreiranje novih delovnih mest preko javnih del za najtežje zaposljive ipd.).
V letu 2016 je za programe APZ namenjeno 100 milijonov evrov, od tega 59 milijonov evrov iz
ESS.
Med ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti in prekarnega dela med mladimi so bile zelo pomembne
tudi spremembe študentskega dela. Minimalna urna postavka je bila uvedena v višini 4,5 evra,
študentsko delo je po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje.
V pokojninsko blagajno je bilo v prvem letu vplačanih za 52.087.645 evrov prispevkov. Prispevke v
okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov je v letu 2015 vplačevalo 94.710 mladih,
kar pomeni, da so v povprečju pridobili skoraj 3 mesece zavarovalne dobe.
Obseg začasnega dela dijakov in študentov se je od uveljavitve sprememb študentskega dela v letu
2015 glede na leto 2014 zmanjšal le za 0,4%. Glede na te podatke menimo, da nova ureditev ni imela
negativnega vpliva na možnost zaslužka za dijake in študente.
V letu 2015 je bilo prvič podeljenih 1000 štipendij za deficitarne poklice ( 100 evrov/mesec).
Poenostavili smo pridobivanje delovnega dovoljenja za zaposlovanje tujcev in uvedli sistem »vse na
enem mestu«.
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V letih 2014-2015 je bilo ustanovljenih 49 socialnih podjetij (področje je bilo z 2016 preneseno na
MGRT).
Pripravljena je Bela knjiga, ki vsebuje nabor možnih rešitev, ki bodo zagotovile javnofinančno
vzdržnost pokojninskega sistema in dostojne pokojnine tudi po izteku prehodnega obdobja iz ZPIZ-2.
Pripravljen je bil dokument 'Za dostojno delo', ki analizira stanje na trgu dela in v katerem je nabor
ukrepov, ki lahko kot paket predstavljajo doseganje dostojnega dela za vse državljanke in državljane.
Pogajanja s socialnimi partnerji glede konkretnih rešitev so še v teku.
Socialna varnost prebivalstva
Ker so gospodarski kazalci ugodnejši, nižja je brezposelnost smo želeli da bi to občutili tudi socialno
najranljivejši. Na ministrstvu so zato pripravili paket pomoči, ki zajema odpis dolga, reševanje
problematike deložiranih družin, reševanje težav z bančnimi računi.
Skupaj (vlada, podjetja, občine) je bilo občankam in občanom odpisanega za 1.976.221,72
evrov dolga. Za socialno ogrožene deložirane družine je zagotovljenih 11 stanovanj.
Skupaj z Ministrstvom za pravosodje smo spremenili Zakon o izvršbi in zavarovanju, tako da zdaj
prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka ipd., ti prejemki v
celoti ostanejo.
Zvišal se je osnovni znesek minimalnega dohodka = denarna socialna pomoč na 288,81 evrov (pred
tem 270,82), prav tako se je zvišala izredna denarna socialna pomoč, pogrebnina in posmrtnina,
cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo se je povišal na 470,76 evrov.
97.000 otrok v letošnjem letu prejema 10 % višji otroški dodatek, dodanih je 5 dni očetovskega
dopusta. Subvencija za kosilo se je razširila za učence iz družin, ki se uvrščajo v 1. dohodkovni razred
tudi za učence družin, ki se uvrščajo v 2. in 3. dohodkovni razred. Zaradi delne uvedbe 5.
dohodkovnega razreda državno štipendijo letos prejema 3218 več dijakov in študentov.
V Sloveniji dosegamo visoko ciljnost in učinkovitost vpliva socialnih transferjev na zmanjševanje
revščine (po podatkih Svetovne banke iz 2015 imajo samo še štiri države v EU boljše rezultate glede
na obseg sredstev in njihovo učinkovitost). Transferji na zmanjšanje revščine vplivajo z več kot
42% medtem ko je evropsko povprečje nekaj desetink nad 35%.
V tem obdobju smo naredili tudi velik korak k izenačevanju možnosti invalidov. Prvič doslej v
Sloveniji so tako tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje zelo pomembni, sofinancirani s
strani države.
Gre za pripomočke, kot so npr.: elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon,
indukcijska zanka, vibracijska ali govoreča zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči
kalkulator, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, različni programski vmesniki za računalnike,
tablični in prenosni računalniki….Gibalno ovirani invalidi lahko uveljavljajo sofinanciranje 42-ih
različnih prilagoditev vozila. Do uveljavitve pravilnika so si invalidi morali te pripomočke, če so jih želeli
imeti, plačati sami.
Družinska politika in enake možnosti
Slovenija je ratificirala Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami. S predlogom
novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini presegamo tradicionalno opredelitev nasilja, ki
zajema zgolj fizično, spolno in psihično nasilje; s samostojno opredelitvijo na novo dodanega
zalezovanja kot oblike nasilja, prav tako pa je dodan poseben člen o prepovedi telesnega
kaznovanja otrok. S tem določilom država jasno sporoča da je vsako telesno kaznovanje otroka
nedopustno. V javni razpravi je predlog Družinskega zakonika.
Sprejeta je bila Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 – 2020.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Odprava negativnih vplivov nastajajočih predpisov na gospodarstvo
Ministrstvo za javno upravo je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
pripravilo elektronski modul za izvajanje MSP testa od 1. junija 2016 dalje. Aplikacija MSP test je
programska rešitev, ki podpira postopek presoje vplivov nastajajočih predpisov na gospodarstvo,
predvsem na mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP).
Načelo »Najprej pomisli na male“ je treba sistematično vključiti v vse predpise in vse nove politike, ki
vplivajo na podjetja. Izvedba tega MSP testa je obvezna za vse predloge zakonov po rednem
postopku. Ta test bo izvedel presojo vplivov predpisov na gospodarstvo pred sprejemom vsakega
predpisa.
MSP test bo podal jasne, konkretne in finančno ovrednotene učinke, ki jih bo imel sprejem določenega
predpisa na gospodarstvo. Pripravljavcu predpisa bo to pomagalo pri oblikovanju predlogov predpisov
in politik.
Glavni cilj: predpis ne sme omejevati razvoja poslovnega okolja. S tem se bo povečala
preglednost zakonodaje. Primerjale se bodo lahko različne možnosti, alternative za regulacijo.
Deregulacija poklicev
Za čim boljšo poenostavitev obstoječih pravila in pogojev za vstop v trgovinsko dejavnost smo
deregulirali poklic prodajalca in trgovskega poslovodje. Z odpravo izobrazbenega pogoja so se
povečale možnosti samozaposlitve in zaposlitve, kar ima pozitiven učinek na številne brezposelne, ki
ne izpolnjujejo formalnih pogojev, imajo pa znanja, veščine in izkušnje. Za zaposlene se je povečala
fleksibilnost pri iskanju zaposlitve, možnost napredovanja in samozaposlitve, izboljšalo se je poslovno
okolje za družinska podjetja ter socialno podjetništvo.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Vzpostavljen je pravni okvir za izvensodno reševanje potrošniških sporov, kar bo državljanom in
podjetjem omogočilo hitrejše, učinkovitejše in cenejše reševanje medsebojnih sporov.
Zvezi potrošnikov Slovenije smo, kot nevladni organizaciji, podelili koncesijo za izvajanje javne
službe primerjalnega testiranja blaga in storitev.
Državljanom so tako dostopne brezplačne in neodvisne informacije o kakovosti nekaterega blaga in
storitev, na podlagi katerih lahko izberejo najboljšo odločitev in tudi prihranijo.
Strokovni sodelavci na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa so dnevno na voljo za
vprašanja državljank in državljanov, ki jim zagotavljajo javno službo svetovanja potrošnikom, v
okviru katere lahko potrošniki prejmejo brezplačne informacije o njihovih pravicah v konkretnih
primerih.
Vpogled v podatke poslovnega registra
Vzpostavili smo iskanje in vpogled v podatke poslovnega registra po posamezniku, ki bo
prispevala k manjši anonimnosti oseb, ki sodelujejo v pravnem prometu. Posledično k večji
preglednosti in integriteti upravljavske, nadzorne in vodstvene strukture po poslovnih subjektih,
posredno tudi k večjemu spoštovanju pravnih pravil.
Poenotenje pravil računovodenja
Poenotili smo pravila računovodenja v Sloveniji s pravili, ki veljajo v drugih državah članicah EU.
Pravila vključujejo tudi poenostavitve za mikro družbe. Z nadgradnjo omejitev ustanavljanja smo
omejili nepoštene poslovne prakse pri ustanavljanju novih gospodarskih družb.

6

Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravilo Predlog deklaracije
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU v obdobju januar 2016 - junij
2017, ki opredeljuje ključne naloge in usmeritve, ki jim bo Slovenija sledila pri delovanju v institucijah
EU. Deklaracijo je vlada potrdila decembra 2015, Državni zbor pa jo je sprejel marca 2016.
Odnosi z drugimi državami
V okviru odnosov s sosedami je ministrstvo posebno pozornost namenjalo razvijanju sodelovanja na
področjih čezmejnega sodelovanja, gospodarskega sodelovanja ter infrastrukturnih in
energetskih povezav. Nadaljevalo se je okrepljeno sodelovanje z deželnimi ravnmi Avstrije in Italije,
ki je institucionalizirano v delovanju skupnih odborov z avstrijskima Koroško in Štajersko ter italijansko
Furlanijo – Julijsko krajino. Januarja 2016 je na Brdu potekalo skupno zasedanje Vlad Slovenije in
Madžarske. Prav tako poteka reden dialog z Republiko Hrvaško s katero je sodelovanje na številnih
področjih odlično, še vedno pa med državama ni rešeno vprašanje državne meje, glede katere sta
državi leta 2009 sklenili arbitražni sporazum in odločitev prepustili arbitražnemu sodišču. Sodišče je v
nedavni delni razsodbi, ki jo je izdalo na podlagi pisem Hrvaške sodišču, da od sporazuma odstopa,
odločilo, da arbitražni sporazum še velja in da se arbitražni postopek nadaljuje. Minister Erjavec je 22.
marca 2016 na delovnem obisku v Ljubljani gostil hrvaškega ministra za zunanje in evropske zadeve.
V okviru političnih stikov s sosednjimi državami so bila redno obravnavana tudi vprašanja položaja
avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti, ki živijo v teh državah.
Ministrstvo je v okviru svojih rednih aktivnosti skrbelo za izmenjavo in usklajevanje stališč glede
pomembnejših bilateralnih in zunanjepolitičnih vprašanj s svojimi evropskimi partnericami. Številne
aktivnosti so bile usmerjene v razvijanje odnosov z državami Srednje Evrope in srednjeevropskimi
povezavami. Ministrstvo je januarja 2016 na Brdu pri Kranju organiziralo konferenco ob zagonu
Strategije EU za Alpsko makroregijo EUSALP, saj v letu 2016 Slovenija kot prva država
predseduje EUSALP, s čimer dokazuje zavezanost trajnostnemu razvoju alpskega prostora.
Slovenija je bila močno prisotna in aktivna na Zahodnem Balkanu, saj je stabilnost te regije v
slovenskem vitalnem interesu. Slovenija je oblikovala tri pobude, ki so postale del "connectivity
agende" med EU in državami Zahodnega Balkana: a) pozitivna agenda za mlade, 2) iniciativa za boj
proti terorizmu na Zahodnem Balkanu (WBCTi), c) krepitev gospodarskega sodelovanja v okviru
srečanj SUMMIT100.
Reševanje vprašanj nasledstva
Med ključne dogodke v okviru reševanja vprašanj nasledstva nekdanjih držav SFRJ štejemo 4.
zasedanje Stalnega skupnega odbora visokih predstavnikov držav naslednic, ki se je po šestih
letih zastoja sestal novembra 2015 v Sarajevu, in konferenco ob 15. obletnici podpisa Sporazuma
o vprašanjih nasledstva, ki je potekala v začetku junija 2016 v Ljubljani. V okviru izvrševanja sodbe
ESČP v zadevi Ališić je Vlada RS v zadnjem letu pripravila mehanizem za verifikacijo in izplačila starih
deviznih vlog varčevalcem podružnic Ljubljanske banke v Sarajevu in Zagrebu. V začetku aprila 2016
so države naslednice na sestanku v Skopju potrdile prevzem 6 nepremičnin nekdanje SFRJ, ki
pripadajo Sloveniji na podlagi dogovora iz leta 2012.
Migracije ter skupna zunanja in varnostna politika EU
Ministrstvo je okrepilo mednarodne aktivnosti za soočanje z migracijskimi tokovi ter sodelovalo pri
oblikovanju skupnih evropskih rešitev za obvladovanje migracijskih pritiskov.
Slovenija je aktivno sooblikovala skupno zunanjo in varnostno politiko EU. Med ključne uspehe v
zadnjem letu bi uvrstili vključitev slovenskih predlogov v Globalno strategijo za zunanjo in
varnostno politiko EU, ki je bila pripravljena letos in v luči katere je MZZ konec marca so-organiziralo
konferenco "Migracije in človeška varnost". V okviru izvajanja skupne varnostne in obrambne politike
EU je v sklopu problematike nezakonitih migracij in tihotapljenja ljudi sodelovala v vojaški pomorski
operaciji EUNAVFOR MED Sophia v Sredozemlju.
Slovenija je v transatlantskih odnosih krepila sodelovanje tako na politično-varnostnem področju,
kot tudi na področju znanosti, izobraževanja, gospodarstva. Predsednik vlade je ZDA z vladnogospodarsko delegacijo obiskal decembra 2015.
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Slovenija je nudila podporo Ukrajini na evropski poti, podpirala njeno suverenost in ozemeljsko
celovitost ter krepila stike. Podporo ji nudimo pri reformah na področju preprečevanja korupcije
(sodeluje ministrstvo za pravosodje). Slovenija je izvedla donacijo radijskih oddajnikov. Uspešen
obisk ministra Erjavca v Belorusiji marca 2016 z gospodarsko delegacijo je bil prvi obisk zunanjega
ministra po dvigu večine sankcij EU proti Belorusiji februarja. Z udeležbo predsednika Ruske
federacije na slovesnosti ob 100. obletnici Ruske kapelice julija 2016 smo na najvišji ravni obeležili
jubilejno obletnico.
Odnosi z afriškimi državami
V odnosih z afriškimi državami je uspešno potekal obisk ministra Erjavca z gospodarsko delegacijo v
Maroku. Ministrstvo je v Ljubljani organiziralo Dan Afrike, ki predstavlja tudi enega izmed vzvodov za
tesnejše sodelovanje z afriškimi državami, in predstavitev priložnosti za slovensko gospodarstvo.
Dogodek je zabeležil rekordno udeležbo visokih predstavnikov držav (Senegal, Togo, Ruanda, Sejšeli,
Somalija, itd.). V odnosih z azijskimi državami izstopa julijska udeležba predsednika vlade na vrhu
ASEM v Ulan Batorju, ki je bila tudi priložnost za bilateralna srečanja.
Gospodarska diplomacija
Aktivnosti gospodarske diplomacije, ki ostaja ena od osrednjih prioritet MZZ, so bile v zadnjem letu
osredotočene tudi na t. i. netradicionalne trge. Izvedene so bile medvladne komisije z Rusko
federacijo, Belorusijo, Katarjem in Kitajsko. Pri gospodarskih odnosih s Kitajsko ima pomembno
mesto Pobuda 16+1, kjer je Slovenija aktivna na različnih področjih; letos je bil poudarek na tematiki
gospodarjenja z gozdovi. Posebej poudarjamo majsko odločitev Vlade RS za odprtje
Veleposlaništva RS v Iranu, ki je bila posebej pozitivno sprejeta med gospodarstveniki. Konec julija
je bilo veleposlaništvo formalno odprto. V Teheran je bil napoten začasni odpravnik poslov, ki
pripravlja vse potrebno, da bo veleposlaništvo čim prej lahko pričelo s polnim delovanjem.
Multilateralno sodelovanje
Slovenija kot močna podpornica učinkovitega multilateralizma se je dejavno vključevala v aktivnosti v
okviru mednarodnih organizacij (OZN, OVSE, SE itd.). Oktobra 2015 je bila Slovenija izvoljena v Svet
za človekove pravice za obdobje 2016–2018, v okviru katerega si prizadeva za zagotavljanje
ustrezne obravnave zunanjepolitičnih prioritet na področju človekovih pravic, kamor sodijo zlasti
prepoved diskriminacije, enakost spolov, pravice otrok, pravice starejših, človekove pravice v
povezavi z okoljem ter izobraževanje za človekove pravice Za promocijo mednarodne zaščite
pravic starejših je ministrstvo aprila 2016 organiziralo tematsko mednarodno konferenco. Slovenija je
9. junija za eno leto prevzela predsedovanje Mreži za človekovo varnost. Novembra 2015 je bila
Slovenija izvoljena v Izvršni odbor UNESCO za obdobje 2015–2019. Ministrstvo je promoviralo več
slovenskih kandidatur, v ospredju so bile aktivnosti v podporo kandidaturi bivšega predsednika RS
dr. Danila Türka za generalnega sekretarja OZN.
Na varnostnem področju Slovenija aktivno sodeluje v razpravah na temo boja proti terorizmu in
nasilnemu ekstremizmu v okviru EU, OZN in Sveta Evrope. Slovenija ostaja dejavna in zanesljiva
zaveznica NATO, kar potrjuje tudi skozi sodelovanje v NATO misijah na Kosovu (KFOR) in v
Afganistanu, preko delovanja v NATO pisarnah v regiji Zahodnega Balkana (Slovenija je prevzela
vodenje Natove pisarne v Skopju), z opravljanjem vloge kontaktnega veleposlaništva NATO v Švici ter
organizacijo 12. letne NATO konference o neširjenju orožij za množično uničevanje in
razorožitev maja 2016 v Ljubljani.
Nadaljevali smo z dejavnostmi na področju mednarodnega kazenskega pravosodja, vključno z
aktivnim članstvom v Biroju Skupščine držav članic Mednarodnega kazenskega sodišča.
Slovenija je nadaljevala s prizadevanji za novo konvencijo za krepitev mednarodnopravnega okvira
za sodelovanje držav pri pregonu mednarodnih hudodelstev. Na 14. zasedanju skupščine,
novembra 2015, je bil dr. Ernest Petrič vnovič izvoljen v Posvetovalni odbor za imenovanja
sodnikov.
Ministrstvo je sodelovalo pri pripravi nove globalne razvojne paradigme, to je Agende za trajnostni
razvoj do leta 2030, ki je nadomestila razvojne cilje tisočletja. V kontekstu nove agende je MZZ
pričelo s pripravo novih strateških dokumentov: Resolucije o mednarodnem razvojnem
sodelovanju do leta 2030, ki bo nasledila resolucijo do leta 2015, in novega Zakona o
mednarodnem razvojnem sodelovanju.
Razvojna pomoč
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Slovenija je v preteklem letu povečala delež uradne razvojne pomoči, ki je v letu 2015 znašal 0,15
% BND. V tem obdobju je Slovenija zagotovila tudi humanitarno pomoč ob največjih humanitarnih
krizah, kot so krize v regiji Bližnjega vzhoda, begunska kriza, kriza v Ukrajini ter ob potresu v
Ekvadorju.
Konzularno sodelovanje
V okviru konzularnega sodelovanja s članicami EU je bila zagotovljena pomoč slovenskim
državljanom, ki so za to zaprosili. Okrepilo se je sodelovanje z drugimi državami članicami EU na
področju pomoči in zaščite slovenskih državljanov v državah, kjer Slovenija nima lastnega
diplomatskega predstavništva. V primeru letošnjih terorističnih napadov je potekala hitra in učinkovita
koordinacija kriznega upravljanja. Od novembra 2015 so vsa slovenska predstavništva
vključena v vizumski informacijski sistem EU. Poleg tega se je pričel izvajati Dogovor med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Avstralije o programu delovnih in počitniških vizumov, ki mladim
iz obeh držav omogoča pridobivanje novih delovnih izkušenj.
Strateški forum Bled
Deseti, jubilejni, Strateški forum Bled je pod naslovom Vizije novih partnerstev (ang. Visions of New
Partnerships) potekal 31. avgusta in 1. septembra 2015. V luči pomembnih obletnic, med drugimi 70.
obletnice OZN, 40. obletnice OVSE ter 20. obletnice grozodejstev v Srebrenici, je v ospredje postavil
pomen in vlogo partnerstev, kot sredstva za učinkovito doseganje skupnih ciljev.
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Ministrstvo za notranje zadeve
Nov Zakon o prijavi prebivališča
Zakon je odpravil nekatere administrativne ovire, saj opušča nekatere obveznosti, kot so prijava na
predpisanem obrazcu, posredovanje določenih podatkov ob izpolnjevanju prijavne obveznosti,
obveznost stanodajalca, da posamezniku prijavi naslov za vročanje, uvaja uporabo sodobnega
delovnega mesta s podpisnimi tablicami na upravnih enotah, možnost elektronske prijave začasnih
prebivališč stanodajalcev.
Novosti so tudi pri prijavi začasnega prebivališča, ki namesto enega velja dve leti, hkrati pa se omejuje
število začasnih prebivališč. Opuščajo se strogi pogoji za določitev zakonskega prebivališča, s čimer
se ta institut, ki je namenjen najbolj ranljivim posameznikom, ureja primerneje.
Na področju prijave gostov je predvidena racionalizacija dela gostiteljev glede poročanja podatkov v
turizmu. Gostitelji oziroma turistični in gostinski objekti ne bodo več pošiljali podatkov o gostih
neposredno policiji, SURS in občinam, temveč prek enotne točke - spletne aplikacije Agencije RS za
javnopravne evidence in storitve.
Enoten postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje in delo
Implementiran je bil 1. 9. 2015. Tako tujcu ni več treba čakati na odločitev Zavoda RS za zaposlovanje
o izdaji delovnega dovoljenja in šele nato vložiti prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje, saj v
postopku izdaje enotnega dovoljenja oba organa (zavod in upravna enota) odločata istočasno. Po naši
oceni se je čas izdaje dovoljenja, ki tujcu omogoča zaposlitev ali delo in prebivanje, skrajšal.
Varnost na smučiščih
Sistemska prenova področja varnosti na smučiščih, kjer sprejeti zakon opredeljuje pogoje, ki jim
morajo ustrezati površine, namenjene smučanju, ureja obratovanje smučišča, reševanje na smučišču,
predpisuje zagotavljanje varnosti in reda na smučišču, opredeljuje dolžnosti smučarjev in drugih oseb
na smučišču ter dolžnosti upravljavcev smučišč in nadzornikov na smučišču, poudarja samo
odgovornost smučarjev, ki so se dolžni ravnati po mednarodnih vedenjskih (FIS) pravilih.
Zasebno varovanje
Po desetletju nezmožnosti dogovora in z aktivno mediatorsko vlogo ministrstva je prišlo do sprejetja
kolektivne pogodbe med predstavniki delodajalcev in sindikatov v dejavnosti zasebnega
varovanja, s katero so se natančneje uredila medsebojna razmerja, ki bodo prispevala predvsem k
boljšemu gmotnemu položaju zaposlenih.
Pravna varnost državljanov
Zbir judikatov s področja policijskih nalog in pooblastil, ki je bil pripravljen zaradi pravočasnega in
sorazmernega odziva na zaznane nepravilnosti v preteklih postopkih, ugotavljanja sistemskih pravnih
problemov in ustreznega zagotavljanja izvajanja judikatov. Temeljna cilja sta uporabnost judikatov za
opravljanje nalog uslužbencev Ministrstva za notranje zadeve in Policije in pedagoški cilj, kar
zagotavlja tudi večjo pravno varnost državljanov v policijskih postopkih.
Zagotavljanje varnosti v državi
Policija skuša prilagajati svojo organiziranost varnostnim pojavom z ustanavljanjem in
preoblikovanjem notranjih organizacijskih enot. Cilj mobilne policijske postaje je približati policijske
storitve ljudem in zagotoviti čim večjo vidnost in navzočnost policistov, zlasti na območjih, kjer ni
policijskih postaj.
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete je boj proti gospodarski kriminaliteti ena od
prednostnih nalog policije, še zlasti na področjih z večjim tveganjem za pojav gospodarskih in
korupcijskih kaznivih dejanj (bančništvo, javna pooblastila, zdravstvo, zaščita finančnih interesov EU).
Prednostno so obravnavali kazniva dejanja, pri katerih so bile hudo kršene pravice delavcev in
ranljivih skupin, hkrati pa jih je tudi ozaveščala o njihovih pravicah.
Policija je veliko pozornosti namenila usposabljanju policistov, doslednemu ukrepanju, izvajanju
načela ničelne tolerance v primerih nasilja v družini, nasilja nad ženskami in ostalimi ranljivimi
skupinami (otroci, starejši …), spolne zlorabe otrok (zlorabe z uporabo interneta) in ozaveščanju
ljudi k prijavljanju tovrstnih kaznivih dejanj. Policija je javnost ozaveščala tudi o ustreznih ravnanjih in
samozaščitnih ukrepih pri poslovanju s plačilnimi karticami in elektronskem opravljanju bančnih
storitev.

10

Prek projektov EMPACT, tj. evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalu, in v
sodelovanju z Europolom ter drugimi tujimi in domačimi organi se je nadaljeval boj proti
organiziranemu kriminalu in drugim hudim oblikam kriminala. S tujimi varnostnimi organi je bilo
izvedenih več skupnih preiskav organiziranih kriminalnih družb. Npr. na področju preprečevanja
ponudbe prepovedanih drog je policija uspešno zaključila 9 obsežnih kriminalističnih preiskav, ki so
pozitivno vplivale na zmanjšanje ponudbe prepovedanih drog ter razdrle več kriminalnih združb, ki so
oskrbovale tržišče v Sloveniji, na območju Zahodnem Balkanu in v državah EU. Preiskava
mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala iz Slovenije in deloma iz Nizozemske, člani in kupci
prepovedanih drog pa so delovali domala po celem svetu (prodaja po internetu), šteje med
uspešnejše.
Razširjena je bila nacionalna mreža v okviru evropskega projekta RAN (Radicalisation Awareness
Network), ki poteka od 2014 pod okriljem komisije EU in je namenjen zaznavanju, preprečevanju in
odpravljanju posledic radikalizacije. V njej sodelujejo policija, ministrstva za obrambo, zdravje,
šolstvo, pravosodje (Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij), svet CSD, različni inštituti in nevladne
organizacije. Na predlog Slovenije je EU ob podpori drugih držav članic EU in drugih ključnih akterjev,
vključno z ZN, OVSE, ZDA, RCC (Regional Cooperation Council), začela z izvajanjem EU Western
Balkan Counter Terrorism Initiative (WBCTi), ki na komplementaren in integrativen način obravnava
regionalna tveganja, povezana z nasilno radikalizacijo in terorizmom. Slovenija kot pobudnica vodi t. i.
neformalni odbor za usmerjanje WBCTi. V sklopu WBCTi Slovenija ob podpori Avstrije, Belgije,
Češke, Hrvaške, RAN CoE (RAN Sveta Evrope) tudi vodi projekt EU First Line Practitioners, katerega
namen je dvig ozaveščenost o grožnji nasilne radikalizacije, prenos na mednarodni ravni oblikovanih
dobrih praks v države Zahodnega Balkana in pomoč tem državam pri vzpostavljanju potrebnih
nacionalnih kapacitet in zmogljivosti.
Nacionalni forenzični laboratorij uspešno kandidira za evropska sredstva in izvaja EU projekte.
Trenutno se izvajata projekta RESPONSE in SEDY. V okviru prvega analizira nove psihoaktivne
substance, ki prihajajo na trg, z namenom zgodnjega odkrivanja nevarnih drog in zaščite uporabnikov.
Drugi je namenjen analizi varnostnih barvil. Projekt RESPONSE ima izjemen mednarodni odziv, ki
presega okvir držav članic EU.
Preventivno delovanje
Policija je izvajala program za zmanjšanje nasilja na športnih prireditvah (Žoga je za igro), kar se je
odrazilo na zmanjšanju kršitev na javnih prireditvah.
Policija pri svojem delu posveča veliko pozornost tudi preprečevanju nedovoljene in nevarne uporabe
pirotehničnih izdelkov in temu je tudi namenjen projekt Bodi zvezda, ne meči petard. Lanskoletni
božično novoletni prazniki so bili tako med najbolj varnimi v zadnjih osmih letih, saj je bilo zabeleženih
najmanj poškodb ljudi, poškodovanega premoženja in prekrškov doslej.
Sodelovanje policije v projektu Varna turistična sezona je naletelo na pozitiven odziv naših
državljanov, ki preživljajo poletni dopust na hrvaški obali, saj je pomoč slovenskih policistov hrvaškim
kolegom pri izvajanju policijskih nalog s slovenskimi državljani prispevala k skrajšanju policijskih
postopkov in lažji komunikaciji. Enako velja tudi za zimsko turistično sezono, ko hrvaški policisti skupaj
s slovenskimi opravljajo naloge na smučiščih v Sloveniji.
Prometna varnost
Policija ob slabšanju prometne varnosti izvaja in stopnjuje aktivnosti oziroma ukrepe. Nadzor izvaja
predvsem z uporabo ustreznih tehničnih sredstev. Zaradi zagotavljanja kakovostnih in strokovnih
storitev uporabnikom prometne infrastrukture sledi razvoju in uporabi novih metodologij v
nadzorstvenih aktivnostih, zato tudi v 2016 posodablja in nadgrajuje opremo za nadzor prometa in
opravljanje ogledov krajev prometnih nesreč in vozni park. Hkrati tudi racionalizira poslovanje
(uvajanje POS terminalov za plačilo glob in mobilne rešitve ePolicist).
Aplikacija Beležka policista v okviru Informacijskega sistema za preiskovanje kriminalitete (ISPK)
poenostavlja dokumentiranje policijskih postopkov in evidentiranje kaznivih dejanj. Njene
funkcionalnosti so usmerjene v racionalizacijo poslovanja in odpravljanje administrativnih ovir in
bremen. Je osnova za uvajanje rešitev elektronske izmenjave podatkov z drugimi organizacijami
(testiranja z Vrhovnim državnim tožilstvom že potekajo) in elektronsko hrambo dokumentov.
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Migracije
Vlada se je julija 2015 seznanila s Kontingentnim načrtom RS za zagotovitev nastanitev in oskrbe
pri povečanem številu prosilcev za mednarodno zaščito. Gre za načrtovanje odziva in
dogovorjene ukrepe v različnih novo nastalih izrednih situacijah, ko se število prosilcev za
mednarodno zaščito izrazito poveča.
Slovenija je maja 2016 začela udejanjati zaveze EU o skupni delitvi bremen, povezanih z migrantsko
krizo - premestitvi 567 oseb iz Grčije in Italije. Sredi maja je prispela prva skupina oseb,
premeščenih iz Italije (6) in Grčije (28). Druga skupina oseb (32) bo iz Grčije premeščena predvidoma
sredi avgusta 2016, poteka zadnja faza usklajevanja za osebe, ki bodo premeščene iz Italije.
Postopek relokacije se je sicer začel kasneje, kot je bilo prvotno načrtovano, poteka pa tekoče,
usklajeno tako z Grčijo, Italijo in Evropsko Komisijo, ob upoštevanju vseh varnostnih mehanizmov in
zagotavljanju postopkovnih jamstev osebam, ki so premeščene v Republiko Slovenjo.
Pripravljen je bil nov Zakon o mednarodno zaščiti, ki je začel veljati 26. 4. 2016. Temeljni razlog za
sprejetje zakona je bila obveznost prenosa dveh direktiv EU in izvajanje nove uredbe EU. Zakon je
prinesel nekatere postopkovne novosti, ukinil enkratno denarno pomoč za osebe z mednarodno
zaščito in pravico do nadomestila za zasebno nastanitev za osebe z mednarodno zaščito vezal na
redno obiskovanje tečaja slovenskega jezika.
Policija se je na množične migracije, ki so se začele septembra lani, odzvala z vrsto ukrepov - z
aktiviranjem operativnih štabov, generalno policijsko klavzulo (10. člen ZNPPol), pomožno policijo,
vzpostavitvijo sprejemnih in namestitvenih centrov (predvsem je sodelovala s silami zaščite in
reševanja pri namestitvi in oskrbi beguncev), pripravo načrtov, intenzivnim mednarodnim
sodelovanjem ter operativnimi in drugimi ukrepi. Na ta način je zagotovila stabilne varnostne razmere
v državi in preprečila, da bi se migranti nenadzorovano razpršili po celi državi. Razvila je tudi lastno
aplikativno rešitev e-migrant za podporo registraciji in kontroli migrantov v okviru reguliranega
migrantskega toka. Ta je omogočila zajem biometričnih podatkov in spremljanje družin. Na ta način je
bila olajšana pot migrantom, postopek pa je bil maksimalno poenostavljen, pri čemer so bili upoštevani
vsi varnostni standardi.
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Ministrstvo za zdravje
Skrajševanje čakalnih dob
Čakalne vrste niso slovenska posebnost. S predolgimi čakalnimi dobami se ukvarjajo vse evropske
države. Zaradi negativnih posledic, ki ga ima lahko predolgo čakanje na zdravje čakajočega, je
Vlada RS namenila 7,9 milijona evrov za izbrane posege. S tem bomo do konca leta 2016 opravili:
1700 koronarografij, 500 operacij hrbtenice, 200 operacij rame, 600 artroplastik kolena (umetno
koleno), 91 posegov in operacij na perifernem žilju in 400 operacij dimeljske kile odraslih.
Poleg tega je vlada namenila še dodatnih 8 milijonov za vse prve preglede pri specialistu in osnovno
diagnostiko, ki je potrebna za razjasnitev diagnoze (na področju kardiologije in nevrologije, npr. ultra
zvok srca in obremenilno testiranje).
Zaradi dolgih čakalnih dob od 1. 1. 2016 plačujemo tudi vse preglede z magnetno resonanco. Plačana
so tudi vsa zdravljenja raka.
Za sistemsko ureditev bomo do konca letošnjega leta spremenili Zakon o pacientovih pravicah.
Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva, 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«
Predstavlja strateški dokument na področju zdravstva, v središče postavlja uporabnika in
izvajalca ter si v predvidenih ukrepih prizadeva za: krepitev in varovanje zdravja ter preprečevanje
bolezni;
optimizacijo zdravstvene oskrbe; povečanje uspešnosti sistema zdravstvenega varstva; pravično,
solidarno in vzdržno financiranje zdravstvenega varstva.
Z vlaganji v zdravje in zdravstvo naj bi v prihodnje tudi bolj učinkovito prispevali k trajnostnemu razvoju
Slovenije.
Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020
V Sloveniji smo prvič dobili takšen dokument. Namen strategije je zagotovitev preventivnih
ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne zaščite in
zdravstvene oskrbe oseb z demenco.
V Strategiji so navedena strateška področja v zvezi z obravnavo oseb z demenco, in sicer:
ozaveščanje in zmanjševanje stigme bolezni, zgodnja diagnoza in nadaljnja celostna obravnava oseb
z demenco, dostopnost do zdravljenja in zdravljenja z antidementivi, zagotavljanje dostopnosti do
socialnovarstvenih storitev in individualne ter celostne obravnave, paliativna oskrba oseb z demenco,
itd.
Investicije v zdravstvu
Pred rokom in s prihrankom smo dokončali gradnjo vodovoda na Onkološkem inštitutu Ljubljana.
Po petih letih je ministrici uspelo zagotoviti denar v proračunu in pogoje za gradnjo ljubljanske
urgence. Gradnja teče skladno z načrtom..
Preventivno delovanje
Državni presejalni program za raka dojk DORA, skladno z novim načrtom, ki predvideva širitev
programa na območje celotne Slovenije do leta 2018, je pričel z delovanjem v Območni enoti ZZZS
Koper. V Postojni bodo v mobilno enoto, ki stoji poleg Bolnišnice Postojna, na slikanje vabljene
ženske iz občin Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica in Cerknica.
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj je izpolnila vse zahteve in pridobila status presejalnega
centra v okviru državnega programa Dora. V Kranju na slikanje dojk vabijo ženske iz Gorenjske.
Zagotavljanje zdravstvenega varstva za migrante
Ekipe nujne medicinske pomoči in zdravstvenih domov so predano nudile zdravstveno varstvo
migrantom.
E-recept
V celotni Sloveniji je zaživelo elektronsko predpisovanje receptov. Oktobra bomo uvedli enapotnico, s katero bomo dobili tudi enoten elektronski seznam, uvajamo tudi e-naročanje. Na voljo so
tudi zvočni zapisi za slepe in slabovidne za razumevanje elektronskih rešitev e-zdravja.
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Kmetijstvo in živilska industrija
Uspešno smo pripravili Program razvoja podeželja (PRP) 2014 – 2020 in tudi že 1. spremembo
le tega, ki ju je potrdila Evropska komisija. Oba sta pomenila uspešno uveljavitev nove kmetijske
politike in finančni učinek v kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v vrednosti 1,1 milijarde evrov v
programskem obdobju 2014-2020. Program še naprej podpira kmetovanje na področjih z oteženimi
pogoji, povečuje sredstva za ekološko kmetovanje, prenavlja okoljske ukrepe v smeri večje
učinkovitosti, bistveno povečuje sredstva za regionalne projekte in uvaja dodatne podpore za mlade
kmete.
Uspešno smo izvedli subvencijske kampanje 2015 in 2016 s prenovljenimi ukrepi 1. in 2. stebra
Skupne kmetijske politike. Uvedli smo nove podporne ukrepe za povečanje prehranske samooskrbe
(proizvodno vezana plačila za strna žita, zelenjavo in beljakovinske rastline), stabilizacijo pomembnih
sektorjev (proizvodnja vezava za proizvodnjo mleka v gorsko-hribovskih kmetijah in pri govejih
pitancih) in podporo mladim kmetom (povečanje neposrednih plačil za mlade kmete). V okviru vladne
delovne skupine za Haloze smo pripravili posebne programe kmetijske politike oz. njihovo
prilagoditev za Haloze in podobna problemska območja, kjer je kmetijska pridelava zaradi naravnih in
razvojnih problemov še posebej otežena.
Pripravili in sprejeli smo Zakon o agrarnih skupnostih, ki omogoča boljše upravljanje s 4 %
kmetijskih in gozdnih zemljišč, katera so v lasti agrarnih skupnosti in zmanjšuje administrativne
obremenitve. Z implementacijo inštitucije varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano smo aktivno
posegli v prehransko verigo z namenom izboljšanja pravičnosti odnosov v celotni verigi. Dopolnilne
dejavnosti na kmetiji predstavljajo možnost obstanka in razvoja marsikatere kmetije, zato smo
spremenili Uredbo o dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kar je prineslo bistveno administrativno
razbremenitev in možnost uvedbe novih dejavnosti na kmetijah. Sprejem Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih poenostavlja pripravo strokovnih podlag za določitev
trajno varovanih kmetijskih zemljišč. S spremembo zakona smo prenovili tudi zakonsko ureditev
melioracij. S sprejemom zakona o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih
rastlin smo uveljavili cilje iz resolucije »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Slovenija je s sprejemom tega
zakona pravočasno vložila zahtevo za izključitev ozemlja Slovenije za gojenje gensko spremenjenih
organizmov (GSO) oziroma gensko spremenjenih rastlin, ki je bila odobrena.
Zelo smo bili učinkoviti pri črpanju evropskih sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013, saj
je bilo izkoriščeno kar 99,96% vseh razpoložljivih sredstev. Pri tem smo poskrbeli za stabilnost in
likvidnost v kmetijstvu, saj smo zagotovili tekoče izplačilo subvencij v rokih, ki so ugodnejši od
predpisanih skrajnih rokov po EU uredbah. Sprejem interventnega zakona za pomoč po hudi
pomladanski pozebi je omogočil izvedbo štirih ukrepov za pomoč prizadetim kmetijskim
gospodarstvom, vključno s finančno pomočjo za najbolj prizadeta kmetijska gospodarstva v sadjarstvu
in vinogradništvu.
Skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije in drugimi socialnimi partnerji smo pripravili Akcijski
načrt za mlade prevzemnike, ki vsebujejo ukrepe za pomoč mladim prevzemnikom pri razvoju
njihovih kmetij.
Preko ukrepov za pomoč kmetijskim gospodarstvom v mlečnem sektorju in sektorju prašičjega
mesa, smo izvedli finančno pomoč (EU in nacionalna sredstva) za sektorja mleko in prašičje meso in
pripravili nabor ukrepov za mlečne kmetije, vključno s pripravo ukrepa reprogramiranja kreditov pri
Skladu za regionalni razvoj Ribnica. Z objavo sprememb Pravilnika o pogojih za pridobitev
dovoljenja za gojenje konoplje in maka, smo omogočili gojenje industrijske konoplje tudi v
prehrambne namene in s tem dali možnost za dodatne dejavnosti v kmetijsko-prehranskem sektorju.
Velik poudarek dajemo Internacionalizaciji kmetijstva, kmetijskega raziskovalnega dela in
živilsko-predelovalne industrije. Prioritetne so tretje države; Kitajska, Črna Gora in Rusija kjer se
aktivno udeležujemo mednarodnih sejmov in konferenc. Zaključeni so že postopki za odobritev
obratov za izvoz mleka in mlečnih izdelkov na Kitajsko. Mlekarne imajo tako vsa potrebna
dovoljenja in že izvažajo mleko in mlečne produkte na Kitajsko. Največja slovenska mlekarna je prvi
dan v septembru že odpremila prvo pošiljko mleka na kitajski trg. V teku so postopki še za nekatere
proizvode živalskega izvora (ribe, perutninsko meso, med).
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Pripravljene so vse strokovne in pravne podlage za celovito izvajanje zakona o promociji kmetijskih
pridelkov in živil za sektorja mleka in mesa. Začetek polnega izvajanja promocije se bo pričelo v
jeseni 2016. Nova shema Izbrana kakovost – Slovenija bo prva shema kakovosti široke uporabe, ki
bo potrošniku poleg zagotovljene in preverjene stalne nadstandardne kakovosti jamčila tudi slovenski
izvor surovine. Preko pobude za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri OZN, smo povečali
prepoznavnost Slovenije v mednarodnem okolju, kar bo pozitivno vplivalo tudi na turizem in
gospodarstvo. Ob tem smo tudi razširili pobudo za evropski medeni zajtrk na več evropskih držav. V
Sloveniji pa smo za svojega že vzeli vsakoletni Tradicionalni slovenski zajtrk, ki še posebej
razveseljuje in poučuje najmlajše, starše in vzgojitelje o pomenu lokalne hrane.
Za rešitve konkretnih problemov v kmetijski praksi in pripravo strokovnih podlag za izvajanje kmetijske
politike smo preko novega razpisa za ciljno raziskovalni program Zagotovimo.si hrano za jutri,
podprli aplikativne raziskave. Vrednost programa za 3 leta je 3 milijone evrov. Skupaj z humanitarnimi
organizacijami in različnimi inštitucijami smo vzpostavili projekt Zmanjšanje zavržkov hrane.
Gozdarstvo
Sprejet je bil Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Novoustanovljena družba
SiDG upravlja z gozdovi v državni lasti na način, ki zagotavlja trajnostno, sonaravno in večnamensko
gospodarjenje z gozdovi, vključno s spodbujanjem razvoja gorskih in hribovskih kmetij ter
zagotavljanjem surovine lesnopredelovalni industriji.
Ribištvo
Evropska komisija je potrdila operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020. Vrednost programa je 32 milijonov evrov in je podlaga za
sofinanciranje ukrepov s področja ribištva v finančni perspektivi 2014-2020 ter pomeni nadaljnji razvoj
ribištva in ribogojstva v državi.
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Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo je v drugem letu vladnega mandata je izvedlo več uspešnih dražb premičnega in
nepremičnega premoženja, in sicer neperspektivnih nepremičnin, zastarele opreme, vozil in drugih
sredstev. S tem se nominalno povečuje finančni načrt ministrstva in obrambi izdatki pa bodo leta 2016
znašali predvidoma 0,96 % BDP. Pri sprejemu sprememb finančnega načrta MO za leto 2017 je Vlada
obrambnemu resorju namenila dodatnih 20 milijonov evrov in v letu 2018 dodatnih 22 milijonov evrov
glede na leto 2017. S tem je ustavljeno padanje obrambnih izdatkov, njihova postopna rast pa bo
usmerjena predvsem v investicije in izgradnjo zmogljivosti za izvajanje ključnih nalog ministrstva.
Delovanje sistemov
Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2016–2020, sprejet v začetku 2016, določa
glavne usmeritve delovanja in razvoja obrambnega sistema v srednjeročnem obdobju ter predvideva
sredstva za razvoj konkretnih zmogljivosti. Srednjeročni cilji upoštevajo Resolucijo o splošnem
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 (ReSDPRO) in finančne
zmožnosti države.
Predlog Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
2016-2022, poslan v obravnavo Vladi RS, namenja posebno pozornost izvedbi ukrepov in nalog na
področju preventive, kar od nas zahteva Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu Unije
na področju civilne zaščite. Veliko pozornosti je namenjene preventivi, opazovalnim in drugim
sistemom, zmogljivosti sil, izobraževanju in usposabljanju, razvojnemu in raziskovalnemu delu,
odpravljanju posledic nesreč ter mednarodnemu sodelovanju.
V okviru Vladnega projekta Sistem kriznega upravljanja in vodenja v RS (KUV), ki poteka od aprila
2015 do decembra 2016, je ministrstvo pregledalo ureditev kriznega upravljanja v nekaterih evropskih
državah in preučilo slovenske izkušnje, določilo sistemski kazalnik za aktivacijo strukture KUV ter
opravilo razgovore na ministrstvih in službah. Medresorska skupina (MZZ, MZ, MNZ in MO) je
pripravila model upravljanja s krizami pri Vladi RS, imenovan Struktura KUV. Do konca leta bodo
pripravljeni predlogi za nadgradnjo nekaterih mehanizmov kriznega upravljanja ter končno poročilo
projekta.
Na podlagi predloga Medresorske koordinacijske skupine za usklajevanje priprav za zaščito kritične
infrastrukture, ki jo vodi Ministrstvo za obrambo, je Vlada aprila 2014 določila kritično infrastrukturo
državnega pomena po sektorjih kritične infrastrukture z nosilci. Določena ministrstva kot nosilci kritične
infrastrukture državnega pomena so posredovala predloge ukrepov, besedilo predloga Zakona o
kritični infrastrukturi je v koalicijskem usklajevanju.
Migrantska kriza
Pri obvladovanju migracijskega toka je poleg Policije v povprečju na dan sodelovalo 376 pripadnic in
pripadnikov Slovenske vojske ter 295 delavcev URSZR in njim podrejenih prostovoljcev. Z namenom
obvladovanja migrantske in begunske krize je bil spremenjen 37a. člen Zakona o obrambi, ki je
Slovenski vojski omogočil dodatna pooblastila pri širšem varovanju meje. Kontingent SV je z
večnamensko ladjo Triglav sodeloval v mednarodni vojaški akciji NAVFOR MED – Sophia in rešil več
kot tisoč življenj.
Ukrepi za večjo učinkovitost delovanja ob naravnih in drugih nesrečah
Ministrstvo je leta 2015 vzpostavilo modularno zmogljivost Slovenske vojske za zaščito, reševanje
in pomoč. V zmogljivost je vključenih 740 pripadnikov Slovenske vojske, ki bodo z opremo za
delovanje na prizadetih lokacijah pripravljeni v 24 urah in se za takšna posredovanja dodatno
usposabljajo. Obrambni ministri Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Češke, Madžarske in Poljske
so 1. aprila 2016 podpisali Pismo o nameri o uporabi vojaških sredstev ob odzivu na nesreče in
možnosti izboljšanja čezmejnega sodelovanja. Slovenija je pristopila k projektu Balkanske
namenske zdravstvene sile (BMTF), katerega namen je vzpostavitev regionalnih zdravstvenih
zmogljivosti za podporo ob naravnih in drugih nesrečah ter v mednarodnih operacijah in misijah.
Poveljnik CZ RS izvaja regijske posvete z župani. V Sloveniji je 1. decembra 2015 začel delovati
Sistem samodejnega klica v sili iz vozil, eCall, ki omogoča samodejno in ročno sprožanje klicev v
sili ob prometni nesreči. Sistem eCall je vseevropski klic v sili iz vozil, ob katerem se vzpostavi
povezava prek omrežja operaterja mobilne telefonije z najbližjim regijskim centrom za obveščanje
(številka 112).
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Zagotovitev izvajanja helikopterske nujne medicinske pomoči
S sprejetjem Pravilnika o plovnosti in letalskih operacijah državnih zrakoplovov in s tem povezanim
letalskim osebjem ter pravili letenja smo zagotovili nadaljevanja helikopterskega reševanja z
državnimi zrakoplovi. Z zavodom Slovenija Transplant je bila junija 2015 podpisana pogodba o
uporabi letala Falcon za prevoz človeških organov, namenjenih transplantaciji.
Vzpostavitev in certificiranje motorizirane bataljonske bojne skupine
Slovenska vojska je junija letos po Natovih standardih CREVAL (Combat Readiness Evaluation
Criteria) uspešno certificirala motorizirano bataljonsko bojno skupino kot samostojno in samozadostno
namensko oblikovano zmogljivost, ki lahko za določeno časovno obdobje izvaja združeno bojevanje
rodov in je sposobna vključevanja v višjo enoto taktične ravni. Gre za zmogljivost, katere vzpostavitev
je ena od glavnih nalog Slovenske vojske v letošnjem letu, namenjena pa je nacionalni obrambi,
delovanju v okviru zavezništva ter sistema zaščite in reševanja, pa tudi za nudenje pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah.
Nato Center odličnosti za gorsko bojevanje
Po zahtevnem postopku akreditacije v okviru Zavezniškega poveljstva za transformacijo, je bil oktobra
2015 formalno aktiviran Nato Centra odličnosti za gorsko bojevanje, katerega poslanstvo je strokovna
podpora aktivnostim zveze Nato glede gorskega bojevanja s ciljem večje učinkovitosti in povezljivosti
vojaških enot za gorsko bojevanje. Center se bo povezoval tudi s civilnim okoljem, zlasti univerzami,
znanstveno-raziskovalnimi ustanovami in podjetji.
Sofinanciranje delovanja društev in zvez vojnih veteranov
Ministrstvo je maja 2014 prevzelo pristojnosti za sofinanciranje delovanja društev in zvez vojnih
veteranov ter takoj sprejelo Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov
delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov in
Pravilnik o merilih za sofinanciranje dejavnosti društev ali zvez vojnih veteranov. Z javnim razpisom za
leto 2015 je postalo razdeljevanje sredstev pregledno in urejeno.
Sodelovanje z gospodarstvom
Ministrstvo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije organizira regionalne posvete z
gospodarstveniki po Sloveniji o poslovnih priložnosti sodelovanja v okviru Nata in Evropske obrambne
agencije (EDA) ter možnostih koriščenja evropskih sredstev in odpiranja poti na trge držav članic
Nata. MO je v Katalogu slovenske obrambne industrije zbral podatke slovenskih podjetij in institucij s
področij razvoja znanja, tehnologije in produktov na obrambnem področju. Junija letos je začel veljati
Sporazum o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med vladama Republike Slovenije
in Združenih držav Amerike, ki slovenskim podjetjem omogoča sodelovanje na javnih razpisih
ameriškega obrambnega ministrstva.
Raziskovalno-razvojna dejavnost
Ministrstvo podpira RR projekte in dejavnosti. V domačem okolju je poseben poudarek na vojaških
zmogljivostih in zmogljivostih ZiR, na mednarodnem področju pa aktivno sodeluje na razpisih in
delovnih skupinah v sklopu NATO STO in EDA. Aktivnih je 12 raziskovalnih skupin.
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kjer je prisotna Slovenska vojska
Skladno z dogovori v okviru Koordinacijske skupine za izvajanje dogovora med Ministrstvo za
obrambo in Občino Postojna o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture
na območju Postojne ministrstvo vlaga v komunalno infrastrukturo v bližini vadišča, izboljšalo je
obveščanje lokalne javnosti, prilagodilo vojaška usposabljanja, lani pa izvedlo javni razpis za izvedbo
celovitega spremljanja vpliva Slovenske vojske na okolje. Ustanovljena je bila tudi Koordinacijska
skupina za sodelovanje med ministrstvom in Občino Ilirska Bistrica in vzpostavljen aktiven dialog med
ministrstvom in Mestno občino Ljubljana, sodeluje pa tudi z vsemi drugimi občinami, kjer je prisotna
Slovenska vojska.
Področje kulture in turizma
»Pot miru od Alp do Jadrana - dediščina prve svetovne vojne« je bila februarja letos vpisana na
Unescov poskusni Seznam svetovne kulturne dediščine. MO sofinancira projekt »Pot miru v Posočju«,
ki povezuje dediščino soške fronte z naravnimi in kulturnimi zanimivostmi in je priložnost za skupen
čezmejno zgodovinsko-turistični razvoj. Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic 1. svetovne
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vojne, ki ga vodi ministrica za obrambo, tesno sodeluje z ustanovami, ki se sistematično ukvarjajo z
zgodovino in dediščino 1. svetovne vojne. MO je sprožilo postopek, na podlagi katerega je bil kenotaf
žrtvam vojne za Slovenijo na Žalah v Ljubljani razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.

18

Ministrstvo za pravosodje
Z novelo Zakona o kazenskem postopku dvigamo raven postopkovne zaščite žrtev, še posebej
najbolj ranljivih kategorij (mladi, stari, invalidi), z namenom pospešitve kazenskega postopka dajemo
večjo vlogo policiji in tožilcem pri pridobivanju dokazov ter preko že uveljavljenih institutov bistveno
omejujemo potrebo po sodni preiskavi in hkrati spodbujamo vlaganje neposrednih obtožnic. Poleg
tega ustavnoskladno urejamo pridobivanje prometnih podatkov ter preiskavo odvetniških pisarn,
odpravljamo nejasnosti glede pridobivanja bančnih podatkov, skušamo zamejiti vračanje zadev na
prvo stopnjo in uveljavljamo številne druge predloge iz prakse za povečanje učinkovitosti kazenskega
postopka.
Z novelo Zakona o pravdnem postopku krepimo odgovornost in avtoriteto prvostopenjskega
sodnika za koncentrirano vodenje pravdnega postopka (e.g. po avstrijskem zgledu uzakonjamo t.i.
program vodenja postopka), krepimo avtoriteto oziroma dodajamo pooblastila višjim sodiščem (več
odločanja na višjem sodišču) in dokončno priznavamo položaj Vrhovnemu sodišču kot mu pripada v
modernih pravnih ureditvah (e.g. uvajamo institut dopuščene revizije). Hkrati s posameznimi
dokaznimi pravili zavezujemo tudi stranke k večji skrbi za hitro dokončanje postopka brez
nepotrebnega zavlačevanja (e.g. z omejitvijo števila vlog, institutom pred pravdne izvedbe dokaza z
izvedencem, itd.)
Z novim predlogom Zakona o kolektivnih tožbah sledimo modernim evropskim pravnim ureditvam, ki
so že spoznale, da lahko v primeru množičnih kršitev klasičen sistem sodnega varstva pravic, še
posebej na področju potrošniških pravic, odpove. Z njim želimo zagotoviti dejansko možnost dostopa
do sodnega varstva in uresničitev varstva pravic, ki so bile posameznikom kršene v primeru
množičnega oškodovanja, nadgraditi varstvo zakonitosti na trgu, ki se primarno uresničuje z
delovanjem javnih organov ter preprečiti, da bi posamezno sodišče zaradi prevelikega števila
samostojnih tožb v primeru množičnih oškodovanj postalo preobremenjeno.
Po 25 letih bo samostojni zakon še močneje okrepil vlogo in položaja Sodnega sveta, določneje
opredelil razmerje Sodnega sveta do Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in do resornega
ministrstva ter z novimi pristojnostmi na področju sodne uprave (tudi mreže sodišč) ter disciplinskih
postopkov zoper sodnike prispeval h krepitvi splošnega zaupanja v pravosodje.
S preoblikovanjem Državnega pravobranilstva v Državno odvetništvo, kot poseben organ v
sestavi ministrstva, želimo doseči, da bi to čim bolj učinkovito opravljalo svoje naloge. Republika
Slovenija potrebuje učinkovitega zastopnika finančnih in drugih interesov, ker smo izpostavljeni
sporom, katerih vrednost presega milijardo evrov. Ključni cilji, ki jih želimo doseči, so optimizacija
poslovanja, večja fleksibilnost pri opravljanju dela, karierni sistem zaposlitve za mlade in uspešne
pravnike ter posledično kvalitetnejše opravljanje dela. S ciljem, da se državne organe in druge
neposredne uporabnike proračuna razbremeni stroškov odvetniških storitev, se predvideva širitev
subjektov zastopanja, poleg tega pa se načrtuje večja avtonomnost državnih odvetnikov pri njihovem
vsakodnevnem delu.
Ministrstvo je bilo v preteklem mandatu aktivno tudi na področjih, na katerih je treba okrepiti stanje
pravne države in pospešiti uvedbo potrebnih sprememb – celovitejša skrb za varovanje
človekovih pravic, priprava novega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki bo odgovarjal na
številna upravičena opozorila na slabo normativno ureditev delovanja Komisije za preprečevanje
korupcije ter priprava Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.
Pripravljen je predlog Zakona o sistemskih preiskavah projektov državnega pomena, ki prinaša pravno
podlago za sistemske preiskave nepravilnosti pri izvedbi večjih investicijskih projektov, ki smo jih
financirali davkoplačevalci. Predlog zakona daje pravno podlago za ustanovitev posebnih
preiskovalnih komisij, ki bodo izvedle osredotočene sistemske preiskave oziroma revizije vseh faz
načrtovanja ter izvedbe projektov državnega pomena, pri katerih posredno ali neposredno sodeluje
Republika Slovenija. Rezultati preiskav po ZSPPDP bodo lahko predstavljali tudi dodatno gradivo za
ugotavljanje konkretne kazenske, odškodninske in drugih vrst odgovornosti.
Na ministrstvu so bile v tem mandatu izvedene določene organizacijske spremembe in spremembe
poslovnih procesov, ki odražajo ključne prioritetne usmeritve tako ministrstva kot tudi vladne koalicije,
in sicer: pomembne spremembe v poslovanju Komisije za pogojne odpuste , jasne usmeritve na
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področju dajanja predlogov za pomilostitve Uradu predsednika Republike Slovenije, kot prioriteta je
bila postavljena prodaja nepremičnin v upravljanju ministrstva z izključnim namenom nabave potrebnih
delovnih sredstev za pravosodne organ, pospešitev aktivnosti za novogradnjo zapora v Ljubljani,
zagotovitev 25 dodatnih zaposlitev v slovenskih zaporih; priprava predlogov za energetsko sanacijo na
4 slovenskih sodiščih, ki bodo med prvimi na vrsti za črpanje EU sredstev.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Na ministrstvu smo tudi v preteklem letu uspešno sledili trem ključnim strateškim ciljem: pospešiti in
razširiti sodelovanje izobraževanja in znanosti z gospodarstvom, odpreti šolski in znanstveni prostor
(mednarodna odprtost navznoter in navzven) ter krepiti kakovost, odličnost, nadarjenost na vseh
nivojih izobraževalnega sistema. Uspelo nam je zagotoviti več sredstev za visoko šolstvo in znanost.
Osnovno šolstvo
V šolskem letu 2016/17 se bodo v Sloveniji vsi drugošolci učili tuj jezik. S tem smo zaključili projekt
postopnega uvajanje tujega jezika v 2. razredu, ki se je začelo v šolskem letu 2014/15 na 62 osnovnih
šolah. Zgodnje poučevanje tujih jezikov je eden od pomembnih ciljev izobraževalne politike, saj
učencem omogoča, da učenje tujih jezikov dojamejo kot nekaj naravnega in da postopoma razvijajo
zavest o jezikovni in kulturni raznolikosti, pozitivno pa vpliva tudi na njihov kognitivni razvoj. V šolskem
letu 2015/16 je več kot 86 % prvošolcev izbralo tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet.
Ministrica dr. Maja Makovec Brenčič je imenovala Delovno skupino za ureditev položaja drugega
tujega jezika v osnovni šoli, ki je pripravila izhodišča za javno razpravo. Namen je sistematično
urediti in poenotiti način poučevanja drugega tujega jezika v osnovni šoli.
Do konca leta bo oblikovan sistematičen in vzdržen model obnavljanja učbeniških skladov, v letu
2017 pa bodo učbeniški skladi obnovljeni na vseh ravneh osnovnošolskega izobraževanja.
Srednje in višje šolstvo
Slovenija se je pridružila iniciativi za uvajanje vajeništva, ki bo postala ena od oblik poklicnega
izobraževanja pri nas. Predvsem bo vajeništvo prispevalo k zgodnejšemu zaposlovanju mladih.
Pripravljen je predlog Zakona o vajeništvu, ki status vajenca ureja po vzoru začasnega in
občasnega dela dijakov in študentov. V podporo uspešni uvedbi vajeništva bomo v obdobju 2016 –
2022 s sredstvi ESS sofinancirali razvoj vajeniškega modela.
Pri poklicnem izobraževanju s pomočjo analize in mreže srednjih šol krepimo tiste poklice, ki jih
družba potrebuje.
Visoko šolstvo
Vlada je sprejela novelo Zakona o visokem šolstvu. Namen novele je vzpostaviti predvidljiv in
stabilen sistema financiranja visokega šolstva, omogočiti odprtost visokošolskih institucij v
mednarodno okolje, povečati fleksibilnost študijskih programov, omogočiti spremljanje zaposljivosti
diplomantov, zmanjšati osipništvo, omogočiti hitro vključevanje na trg delovne sile in skrajšati čas
študija.
Vzpostavili smo spletni portal eVŠ z informacijami s področja visokega šolstva v Sloveniji.
Aplikacija eVŠ je eden od ukrepov s katerimi smo omejili fiktivne vpise.
Z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija je ministrstvo uredilo način sofinanciranja
doktorskega študija, za katerega je predvidena objava javnega razpisa že za študijsko leto 2016/17.
Znanost
Sredstva za znanost smo povečali za 5 odstotkov. Za letošnje in prihodnje leto zagotavljamo
indeks 105,6 glede na lansko leto. Letošnja proračunska sredstva za znanost znašajo 155,4 milijona
evrov in toliko predvidoma tudi za prihodnje leto. Tako se je prvič po letu 2011 obrnil trend zniževanja
proračunskih sredstev za raziskovalno dejavnost.
Uspešno se zaključujejo pogajanja za članstvo Slovenije v CERN (Evropska organizacija za jedrske
raziskave), kar bo imelo pozitivne učinke in posledice tako za raziskovalno dejavnost, kot tudi za
celoten izobraževalni sistem in gospodarstvo. Slovenija bo predvidoma do konca letošnjega leta
članica Cerna.
Raziskave in razvoj
Uspešno je bil izveden prvi javni razpis na področju raziskav v okviru kohezijske politike 2014 – 2020,
in sicer Javni razpis za »RRI v verigah in mrežah vrednosti« - sklop 1 »Spodbujanje izvajanja
raziskovalno-razvojnih programov (TRL3-6)". Z javnim razpisom je bilo razpisanih 55 milijonov evrov
oziroma 15 % predvidenih finančnih sredstev prednostne osi 1. Za sofinanciranje je bilo izbranih 9
projektov. Eden izmed ključnih ciljev je spodbuditi sodelovanje znanosti in gospodarstva ter pripeljati
znanje iz raziskovalnih organizacij preko podjetij v končne produkte in storitve.
Šport
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Odprta sta bila dva vrhunska športna objekta: Nordijski center Planica in Gimnastični center
Ljubljana (MIZŠ je oba projekta sofinanciralo iz lastnih in evropskih sredstev).
V zaključni fazi je Zakon o športu, ki predstavlja pomembno formalno podlago urejanja športa.
Določa uresničevanje javnega interesa na področju športa v RS, način izvajanja športa, določa
organe, ki so pristojni za izvajanje javnega interesa in mehanizme za njegovo uresničevanje,
opredeljuje javno službo na področju športa na državni ravni, določa pravice športnikov ipd.
Urad za mladino
Letos je bil prvič objavljen dvoletni javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela (2,4 milijona
evrov), namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo
organizacije v mladinskem sektorju. Nacionalne mladinske organizacije s svojim delovanjem in
programi pomembno prispevajo k razvoju mladinskega dela in mladinske politike na nacionalni,
mednarodni in lokalni ravni. Z dvoletnim financiranjem mladinskim organizacijam olajšujemo
načrtovanje njihovih aktivnosti in povečujemo stabilnost financiranja.
Po tehnični prenovi portala mlad.si maja 2015 je Urad RS za mladino uspel vzpostaviti intenzivnejše
informiranje mladih in komuniciranje znotraj sektorja, število uporabnikov pa se je v letu 2016 v
primerjavi z obdobjem pred prenovo kar potrojilo.
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Ministrstvo za infrastrukturo
Prometna infrastruktura
Drugi tir: izgradnja drugega tira železniške proge Divača–Koper je prioriteta te vlade. Projekt je za
slovenske razmere izjemno zahteven, finančno in inženirsko, od 27 km proge je 20 km predorov, 2
viadukta, 2 mostova, 1 galerija, ocenjen na skupno 1,4 milijarde evrov. Če bi javno-finančne
razmere omogočale gradnjo drugega tira na klasičen način, z javnim naročilom in financiranjem iz
proračunskih sredstev, bi to bila najhitrejša pot in bi z gradnjo lahko že začeli, saj je Ministrstvo za
infrastrukturo konec marca letos pridobilo gradbeno dovoljenje za drugi tir. Vendar pa finančno
stanje države ne omogoča klasičnega načina gradnje infrastrukture, zato se je vlada odločila, da se za
izgradnjo drugega tira uporabi javno-zasebno partnerstvo. Pridobitev zasebnih sovlagateljev bo
zahteven proces, ki pa bo omogočil tudi bolj učinkovito izvedbo projekta in njegovo upravljanje.
Finančno breme in tveganja, povezana s projektom drugega tira pa bo porazdeljeno med akterje, ki
bodo v izgradnji drugega tira videli ali imeli največjo korist, ob tem pa bo zagotovljen tudi nadaljnji
razvoj koprskega pristanišča, slovenskih železnic ter slovenske logistične gospodarske dejavnosti.
Veljavna zakonodaja ne omogoča takojšnje izvedbe javno-zasebnega partnerstva, zato je potrebno to
vprašanje urediti v zakonu. Vlada je v okviru svojih aktivnosti za izgradnjo drugega tira ustanovila
družbo 2TDK, katere naloga je vodenje projekta izgradnje drugega tira. Pričela se je gradnja
izvlečnega tira, ki pomeni prvo fazo v izgradnji drugega tira. Glede na to, da tako strokovna kot
zainteresirana javnost ocenjujeta, da je projekt predrag bodo v začetku jeseni znani rezultati
neodvisne študije, ki bo pokazala kje so možni prihranki.
Projekta Rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko – Hodoš ter
Modernizacija nivojskih prehodov in izvedba prehodov na železniških postajah, ki sta bila
sofinancirana iz Kohezijskega sklada v višini 207,03 milijona evrov, sta zaključena. V sklopu projekta
je elektrificiranih 109 km proge, povečana hitrost in zmogljivost proge za hitrosti do 160 km/h,
ukinitev 32 nivojskih prehodov in zgrajenih 20 novih izven nivojskih prehodov bo bistveno pripomogla
k povečanju varnosti v železniškem in cestnem prometu, krajši bodo potovalni časi ter manjši
negativni vplivi na okolje.
Projekt Modernizacija obstoječe železniške proge Divača-Koper je zaključen. Zagotovljena je
boljša zmogljivost obstoječe proge, ki bo omogočala tekoč oziroma neoviran pretok blaga in
potnikov do predaje nove proge v obratovanje. S tem se zagotavljata nemoteno delovanje in nadaljnji
razvoj Luke Koper, ki je tudi glavni izvor železniškega blagovnega prometa. Projekt je bil sofinanciran
iz Kohezijskega sklada v višini 68,14 milijona evrov.
Projekt Nadgradnje odseka železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko, ki je bil sofinanciran
iz Kohezijskega sklada v višini 13,47 milijona evrov, je zaključen. Ob povečani prepustnosti in
prevoznih zmogljivostih se bo skrajšal vozni čas, nižji bodo stroški vzdrževanja in izpolnjeni bodo
pogoji za interoperabilnost železniške proge.
Projekt Nadgradnje železniške proge Dolga Gora-Poljčane je zaključen, pridobljena so vsa
obratovalna dovoljenja. Ob povečani prepustnosti in prevoznih zmogljivostih se bo skrajšal vozni čas,
nižji bodo stroški vzdrževanja in izpolnjeni bodo pogoji za interoperabilnost železniške proge. Projekt
je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini 16,79 milijona evrov.
Projekt ERTMS/ETCS - European Railway Transportation Management System/ European Train
Control System, je enoten in standardiziran podsistem, ki zagotavlja interoperabilnost signalizacije in
komunikacij na evropskih železniških omrežjih, je zaključen. V finančni perspektivi 2007–2013 je bil
sistem ETCS nivoja 1, verzije 2.3.0d (Baseline 2), vzpostavljen na 412 kilometrih proge – od državne
meje z Italijo, preko Sežane, Ljubljane, Zidanega Mosta, Pragerskega, Hodoša do državne meje z
Madžarsko in na progi Divača–Koper. Projekt je bil sofinanciran s sredstvi TEN-T v višini 50 odstotkov
upravičenih stroškov.
Na področju prometne infrastrukture sta bili zgrajeni 2 obvoznici, urejena 3 krožišča,
zgrajenih 2,27 kilometrov novih kolesarskih povezav, izvedenih 10 sanacij na premostitvenih objektih,
rekonstruiranih 6,5 kilometre državnih cest in 1 križišče ter rekonstruiran cestni objekt čez žel. progo v
Mednem. 50 kilometrov državnih cest je bilo preplaščenih.
Energetika
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V novem okvirnem programu EU za raziskave in inovacije - Obzorje 2020, ki bo aktiven v obdobju
2014-2020, in je najpomembnejši finančni instrument izvajanja strategije Unije inovacij, ter Strategije
Evropa 2020, s ciljem dvigniti konkurenčnost Evropske unije v obdobju do leta 2020, so bili na ravni
države po uspešnosti prijav v delovnem programu 2014-2015 slovenski prijavitelji najbolj uspešni prav
na področju energije. EU sredstva iz tega instrumenta, ki presegajo 14 milijonov evrov so bila
pretežno pridobljena predvsem na podlagi uspešnih prijav za izvedbo demonstracijskih projektov na
področju pametnih omrežij (FutureFlow, STORY, Flex4GRids). Rezultat je tudi posledica
konstruktivnega sodelovanja prijaviteljev in pristojnega ministrstva (ob pripravi strateških dokumentov
in predpisov).
V letu 2016 je stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz OVE, ki s priklopom
naprave za samooskrbo na notranjo inštalacijo stavbe omogoča gospodinjstvom in malim poslovnim
odjemalcem pokrivanje vseh svojih potreb po električni energiji v koledarskem letu na temelju t.i. neto
merjenju električne energije. Ukrep je prinesel nižje stroške za nakup električne energije za investitorja
v napravo za samooskrbo, saj plača električno energijo le v primeru, če je v koledarskem letu iz
omrežja prevzel več električne energije kot pa ga vanj oddal. Poleg tega ta ukrep prispeva tudi k
doseganju ciljem RS glede deleža OVE do 2020 in odpira nova delovna mesta (monterji, proizvajalci).
Sprejeta je bila dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, ki
predstavlja krovni dokument za začetek izvajanja ukrepa energetske prenove stavb javnega sektorja
(v nadaljevanju »ukrep«). Ministrstvo za infrastrukturo je z vzpostavitvijo Projektne pisarne za
energetsko prenovo stavb meseca oktobra 2015 ter objavo strokovnih podlag za merila in izbor
projektov, objavljenih februarja 2016 vzpostavilo temeljne pogoje za začetek izvajanja ukrepa.
Ministrstvo je v okviru izvedbe ukrepa v mesecu juliju 2016 objavilo povabilo k oddaji predlogov za
izvedbo energetske prenov stavb ožjega javnega sektorja v višini 4,5 milijonov evrov. ter povabilo k
oddaji predlogov za izvedbo energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v višini
9,9 milijonov evrov. Javni razpis za oddajo predlogov za izvedbo energetske prenove stavb v lasti
občin v višini 4,7 milijonov evrov bo objavljen v mesecu avgustu 2016.
Pomorstvo
Sprejet je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika, ki ureja sklenitev
delovnega razmerja za pomorščaka, ki je specifična od ureditve po Zakonu o delovnih razmerjih. Nova
ureditev področja zaposlovanja pomorščakov je urejena v skladu s Konvencijo o delu v pomorstvu in
zakonodajo. Prav tako so se z novelo odpravile pomanjkljivosti, ki so se v praksi izkazale za nujno
potrebne, zaradi zagotavljanja varnosti plovbe.
Junija 2016 je bil sprejet Program razvoja pristanišča za mednarodni promet za obdobje 20162020 (PRP). Program razvoja pristanišča predvideva investicije v razvoj pristaniške infrastrukture, ki
jih namerava v petletnem obdobju izvesti koncesionar, se pravi Luka Koper d.d., v skupni vrednosti
približno 290 milijonov evrov. Med večjimi investicijami so podaljšanje pomola I, tako proti zahodu za
100 m - vez 7.d (v vrednosti 5,2 milijonov evrov), pa tudi 150 m proti vzhodu v obstoječe kopno na
območju RO-RO privezov (v vrednosti 34,4 milijonov evrov), rekonstrukcija veza 7 in poglobitev
vzhodnega dela Bazena I na -15 m v vrednosti 8,5 milijonov evrov. Tako bo koprski kontejnerski
terminal lahko sprejel dve ladji matici dolžine med 350 in 400 m, kar bo koprskemu pristanišču
omogočilo ohraniti konkurenčnost v primerjavi s sosednjima pristaniščem. Pomembna bodo tudi
vlaganja v izgradnjo novega RO-RO priveza v Bazenu III v vrednosti 9 milijonov evrov in gradnja 12.
veza v Bazenu II v vrednosti 23 milijonov evrov za potrebe generalnih tovorov. Pomembno se bodo
povečale tudi skladiščne površine za skladiščenje zabojnikov in avtomobilov, gradila nova skladišča in
rezervoarji ter optimiziralo in izboljšalo elektro in informacijsko infrastrukturo v skupni vrednosti okrog
100 milijonov evrov.
Letalstvo
Na področju civilnega letalstva je bila glavna pozornost namenjala izvajanju aktivnosti za ohranitev
delovanja javnih letališč državnega pomena v Portorožu in Mariboru, zagotavljanju ustrezne
pozornosti implementaciji in izvajanju evropskega zakonodajnega okvirja na področju civilnega
letalstva. Prav tako se za obe javni letališči izvajajo aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov.
Zaključuje se projekt obnove in novogradnje potniškega terminala na Letališču Edvarda Rusjana
Maribor, ki je sofinanciran iz EU sredstev.
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Ministrstvo za okolje in prostor
Zaključek okoljskih projektov v okviru evropske kohezijske politike 2007 - 2013
Do konca leta 2015 so bili uspešno in pravočasno zaključeni vsi projekti s področja okoljske
infrastrukture, od tega 6 projektov na razvojni prioriteti »Ravnanje s komunalnimi odpadki«, 24
projektov - »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda« in 16 projektov - »Oskrba s pitno
vodo«. Skupno je bilo upravičencem (v večini primerov gre za občine) na projektih okoljske
infrastrukture izplačanih 588 milijonov evrov evropskih in 119 milijonov evrov sredstev RS. Izvedeni so
bili tudi 3 projekti na izboljšanju stanja okolja in voda, in sicer za poplavno varnost v porečju Savinje,
poplavno varnost v porečju Drave ter izgradnja 281-ih merilnih mest – BOBER (nova oprema za
kakovostnejše spremljanje in analiziranje celotnega vodnega kroga. S tem se odzivamo na potrebe
družbe ter prispevamo k večji varnosti prebivalcev Slovenije, zaščiti okolja, narave in premoženja,
trajnostni oskrbi z naravnimi viri in učinkovitejšemu gospodarstvu). Za okoljske projekte iz sredstev EU
in slovenskih sredstev je bilo tako skupno izplačanih več kot 800 milijonov evrov.
Izvedba okoljskih projektov v okviru evropske kohezijske politike 2014 - 2020
Pričela se je izvedba okoljskih projektov na prednostni osi »Boljše stanje okolja in biotske
raznovrstnosti«. Ključna prioriteta MOP, kot posredniškega organa v okviru izvajanja evropske
kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020, je bila izvedba vseh potrebnih aktivnosti, ki so v njegovi
pristojnosti, da so bile za 9 od 11-ih t.i. pripravljenih projektov, izdane odločitve o podpori. Na projektih
so se pričela gradbena dela na terenu, poteka že črpanje sredstev evropske kohezijske politike 20142020, za katere je namenjenih 250 milijonov evrov evropskih sredstev.
Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov
Program je instrument za izpolnitev preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega
ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2020 oz. do leta 2030.
Slovenija bo z izvajanjem tega programa sledila strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob
poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno
uporabo in njihovemu recikliranju pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa
prednost pred njihovim odstranjevanjem, če in kjer je to najboljša možnost z vidika varstva okolja, ob
upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti.
Nova ureditev izvajanja dimnikarske službe
Skladno z Zakonom o varstvu okolja se izvajanja storitev dimnikarske službe kot obvezne državne
gospodarske javne službe na koncesioniran način ohranja do konca leta 2016. Brez uveljavitve
novega sistema bi bile te storitve prepuščene trgu. Zaradi zagotovitve javnega interesa na področju
varstva okolja, zdravja in premoženja ljudi ter požarne varnosti izvajanje dimnikarskih storitev, je
regulacija tega področja potrebna tudi v prihodnje. Zato je MOP pripravil predlog Zakona o
dimnikarskih storitvah, ki ga je vlada sprejela 26. maja 2016 in ga poslala Državnemu zboru RS v
obravnavo in sprejem. Po uveljavitvi zakona bo MOP posvetil vso pozornost njegovemu učinkovitemu
izvajanju.
Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015–2025 (NSP)
Resolucija o NSP je bila sprejeta v Državnem zboru RS novembra 2015. Z NSP je država oblikovala
aktivno stanovanjsko politiko, ki bo prispevala k ureditvi razmer na stanovanjskem področju ter k
dolgoročnemu zagotavljanju kvalitete bivanja za vse prebivalce. V letu 2016 je že v teku več pilotnih
projektov (stanovanjske skupnosti za mlade, pilotni projekt službe za najemniško upravljanje),
izdelana študija vpeljave stanovanjskega dodatka v povezavi z novo najemninsko politiko.
Spremembe prostorske in gradbene zakonodaje
Ministrstvo je v lanskem letu začelo s celovito prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, katere
namen je poenostaviti postopke prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter uzakoniti
fleksibilnejše mehanizme za načrtovanje in dovoljevanje objektov, ki bodo omogočili varnejše okolje
za investicijske namere, kvaliteten prostorski razvoj, odpravili razloge za pojavljanje nezakonitih
gradenj in slediti cilju odprave administrativnih ovir ter načelu dovoljevanja »vse na enem mestu«.
Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) z Akcijskim načrtom izvajanja OPZG
in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015 - 2016
Okvirni program, ki ga je vlada sprejela 29. oktobra 2015 je dokument, s katerim želi MOP z drugimi
resorji in deležniki začeti proces povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno
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gospodarstvo strateška usmeritev države. Ta usmeritev sledi koalicijski pogodbi Vlade in strateškim
dokumentom EU ter hkrati odgovarja na globalne izzive, kot so rast prebivalstva, slabšanje stanja
okolja in pomanjkanje virov. Zeleno gospodarstvo razumemo kot cilj procesa, s katerim bo Slovenija
postala konkurenčno gospodarstvo, v katerem bodo ljudje dobro živeli in razumeli ter upoštevali
omejitve, ki jih postavlja naravno okolje.
Reorganizacija področja upravljanja voda z namenskim Skladom za vode
Izvedena je bila vsebinska in organizacijska reorganizacija področja upravljanja z vodami, ki bo
omogočala učinkovitejše načrtovanje, urejanje in izvajanje celovitega upravljanja z vodami. S tem
namenom je bila ustanovljena Direkcija RS za vode - dosežen pozitiven učinek s povezanostjo stroke,
boljšo organiziranostjo in usklajenim ter učinkovitejšim pristopom. Direkcija je aktivno pristopila k
pripravi normativnih sprememb za poenostavitev postopkov in hitrejše poslovanje, za stranke pa
zmanjšanje administrativnih ovir.
Pričetek gradnje v sklopu zagotavljanja poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Projekt »Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (do Ljubljane) – zmanjšanje poplavne ogroženosti
OPVP Ljubljana - Jug in Dobrova« je uvrščen v Operativni program za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020. Finančni viri se zagotavljajo v operaciji prednostne naložbe
»Prilagajanje na podnebne spremembe« kjer DRSV nastopa v vlogi upravičenca. Na podlagi
veljavnega izvedbenega načrta OP je za projekt predvidenih 20 milijonov evrov evropskih sredstev.
Dokončanje gradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture v sklopu gradnje HE Brežice
Vlada je zagotovila sredstva za dokončanje izgradnje HE Brežice, ki omogoča polnitev
akumulacijskega bazena še v letu 2016 ter poskusno obratovanje novozgrajenega energetskega dela
HE Brežice v letu 2017. Z izvedenimi ukrepi je omogočeno terminsko usklajeno izvajanje največjega
energetskega in vodarskega infrastrukturnega projekta v Sloveniji v letih 2016 in 2017 in s tem
zagotovitev novih kapacitet obnovljivih virov energije ter poplavne zaščite občanov. Projekt bo ob
dokončanju energetske in vodne infrastrukture vreden več kot 250 milijonov evrov.
Vzpostavitev spletne strani »Moj zrak, moja odgovornost«
Ministrstvo je vzpostavilo spletno stran »Moj zrak, moja odgovornost« http://www.mojzrak.si, na kateri
so na poljuden način predstavljeni nasveti za ravnanje posameznikov, ki lahko prispevajo k izboljšanju
kakovosti zraka. Za zmanjšanje onesnaženosti zraka je bila na mednarodni ravni, na ravni EU in v
Sloveniji pripravljena vrsta ukrepov, vendar je za uspeh potrebno sodelovanje vsakega izmed nas.
Poudarek spletne strani je na ukrepih za pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah doma, ukrepih v
prometu, v kmetijstvu, pri kurjenju na prostem in pri uporabi pirotehnike.
Vzpostavljen sistem za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve in začeti projekti
eProstor
V sklopu Prostorskega informacijskega sistema (PIS) je bil izdelan sistem za evidentiranje upravnih
aktov na področju graditve (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja). Sistem je implementiran v
okolje vseh upravnih enot ter MOP. Podatki o izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih so od 1. 6.
2015 dostopni na enem mestu. V letu 2016 je MOP pričel z izvedbo projekta eGraditev in ostalih
projektov v sklopu programa projektov eProstor, ki bodo do leta 2020 financirani iz sredstev
kohezijske politike. S tem bo državljanom in pravnim subjektom omogočeno elektronsko poslovanje v
postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja in evidentiranja nepremičnin, občinam in ministrstvom pa
bo omogočeno elektronsko poslovanje v postopkih priprave prostorskih aktov (ePlan). Zagotovljen bo
dostop do zbirk prostorskih podatkov, kar bo spodbujalo gospodarsko rast in izboljšalo kakovost
obstoječih zbirk podatkov, predvsem njihove lokacijske umeščenosti.
Vzpostavitev aplikacije LIDAR
Gre za prosto dostopno zbirko podatkov o reliefu celotnega površja Slovenije, pridobljenih s pomočjo
laserskega skeniranja tal. Poleg Slovenije imata v Evropi take podatke, za vso državo in brezplačno
na razpolago, še Danska in Nizozemska. Distribucija LIDAR podatkov je bila vzpostavljena v okviru
akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav. MOP je s to aplikacijo zmagal na natečaju za
dosežek informatike in računalništva v javni upravi v letu 2015. Prednost LIDAR je, da je obrnjena h
končnim uporabnikom in upošteva koncepte ter moderne smernice računalništva v oblaku (open data,
ponovna uporaba informacijskih rešitev in lastno znanje).
Vzpostavljen inštrument za urbani razvoj mest
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V skladu z operativnim program za izvajanje kohezijske politike 2014–2020 je 11 mestnih občin v letu
2015 in 2016 sprejelo trajnostne urbane strategije in bodo lahko uporabile mehanizem »celostnih
teritorialnih naložb (CTN)« in pridobile finančna sredstva za urbano prenovo, projekte trajnostne
mobilnosti in projekte energetske prenove. Glavni namen mehanizma CTN je s povezavo različnih
ukrepov na območju mest, podpreti notranji razvoj mest in njihove potenciale s ciljem izboljšanja
življenjskega okolja prebivalcev in spodbujanje gospodarske rasti. MOP intenzivno sodeluje z
mestnimi občinami pri pripravi projektov. Objava povabila za predložitev projektov v potrditev
Združenju mestnih občin Slovenije bo izvedena predvideva v jeseni 2016.
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Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Strategija razvoja Slovenije do 2030
V času nenehnih sprememb, političnih in ekonomskih pretresov, globalne povezanosti in v želji po
utrjevanju lastne identitete, je aktualna vlada odprla vprašanje, kakšno prihodnost si želimo v
Sloveniji. Novembra lani je s predstavniki družbe začela prvo poglobljeno razpravo o prihodnosti
države, katere rezultat je prvi osnutek Vizije Slovenije 2050. S tem pa se je pot do skupne vizije šele
začela. Proces se je nadaljeval preko spletne strani www.slovenija2050.si in pomladi s serijo
interaktivnih dogodkov po vsej Sloveniji. Skozi odprt dialog se je preverjalo prvi osnutek vizije,
identificiralo morebitne vrzeli ter ga po potrebi nadgrajevalo.
Na podlagi dogodkov in vključevanja najširšega kroga Slovenk in Slovencev je tako nastala
dolgoročna vizija Slovenije, ki bo luč ugledala jeseni 2016. Vzporedno pa intenzivno poteka tudi
identifikacija ključnih prednostnih področji do leta 2030, ki bodo podlaga za osnutek strateških prioritet
in ciljev strategije razvoja Slovenije do leta 2030. Tudi ta strateški dokument države je v aktivni
pripravi in bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta.
Najuspešnejše koriščenje evropskih sredstev
V izvajanju programskega obdobja 2007–2013, je bila vlada izjemno uspešna. Še leta 2014 se je
Slovenija med državami članicami EU uvrščala na 19. mesto po koriščenju sredstev iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, tej vladi pa uspelo
pospešiti koriščenje in Slovenijo uvrstiti na zemljevid najuspešnejših držav na tem področju. V
mandatu te vlade je bilo na primer iz slovenskega proračuna za projekte, sofinancirane z EU
sredstvi, izplačanih največ sredstev v zadnjih 10 letih – v letu 2015 kar 916 milijonov evrov.
Izvajanje je Slovenija zaključila na 4. mestu med EU 28 in se konec leta 2015 uvrstila v skupino
8 držav članic EU, ki jim je še pred uradnim zaključkom programskega obdobja uspelo povrniti
v nacionalni proračun maksimalen odstotkov sredstev – 95 odstotkov (od dobre 4 milijarde evrov
razpoložljivih sredstev). Preostalih 5 odstotkov bo Slovenija prejela predvidoma leta 2018, ko bo iz
Bruslja prejela potrjena zaključna poročila o izvajanju. Ocenjujemo, da bo Slovenija to obdobje
zaključila z maksimalnim izkoristkom razpoložljivih sredstev, ki so od 2007 do danes prinesla
več kot 5000 uresničenih projektov in s tem številne uspešne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij
in drugih. Več o dosežkih.
V polnem zagonu je tudi izvajanje programskega obdobja 2014–2020. V celoti je bil sprejet
normativni okvir, v manj kot enem letu od vzpostavitve sistema, pa je bilo odobrenih za več kot 650
milijonov evrov sredstev, kar je več kot 21 odstotkov vseh sredstev, ki so Sloveniji na voljo do leta
2023 (dobre 3 milijarde evrov). Do konca avgusta 2016 je bilo podprtih več kot 100 projektov,
programov ali javnih razpisov, med drugim projekt izgradnje avtocestnega odseka Gruškovje–
Draženci v znesku 63,5 milijonov evrov, 9 okoljskih projektov s področja odpadne in pitne vode, več
programov, ki posegajo na področje dela z brezposelnimi, pripravniki in mladimi (npr. Prvi izziv,
Projektno učenje za mlajše odrasle, Zdrav življenjski slog) ter več projektov oz. javnih razpisov s
področja podjetništva (tudi socialnega), raziskav, razvoja ali inovacij.
Potrjeni so bili tudi vsi programi na področju čezmejnega sodelovanja Slovenije s sosednjimi
državami - Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo, v okviru katerih so bili konec leta 2015 in v letu
2016 objavljeni tudi prvi razpisi. Slovenskim upravičencem, ki se povezujejo s čezmejnimi partnerji
na področju endogenega razvoja skupnega obmejnega prostora, raziskav, razvoja in sodelovanja med
javnimi institucijami, še posebej na področju varovanja okolja, je v obdobju 2014–2020 na voljo preko
100 milijonov evrov.
Slovenija uspešno sodeluje tudi v transnacionalnih in medregionalnih programih sodelovanja:
Srednja Evropa, Podonavje, Jadransko jonski program ADRION, Mediteran, Območje Alp,
Interreg EUROPE in Interact. Slovenski upravičenci s partnerji kandidirajo za 1,4 milijarde evrov, ki
so namenjena naložbam na področju okolja, inovacij, prometa in energije ter dobremu upravljanju
makroregij. Prvi dvostopenjski razpisi so zaključeni, slovenski organi javne uprave in razvojne
institucije pa so bili s projektnimi predlogi na razpisih zelo uspešni.
Z željo, da bi vsem zainteresiranim ciljnim skupinam olajšali iskanje informacij o možnih virih
financiranja iz EU sredstev, sistemu in pravilih za koriščenje sredstev, je bila v okviru Službe
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 1. septembra 2016 za uporabnike
vzpostavljena tudi brezplačna podporna storitev »Fina EU točka« (financiranje, EU sredstva,
podpora). Vlada želi z njeno vzpostavitvijo na enem mestu zagotoviti podporo uporabnikom ter na
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pregleden in enostaven način omogočiti pridobivanje informacij o izvajanju evropske kohezijske
politike, evropskega teritorialnega sodelovanja ter mednarodnih finančnih mehanizmov. V okviru Fine
EU točke deluje brezplačna številka za uporabnike 080 20 23 ter spletni naslov
eutocka.svrk@gov.si.
Slovenska strategija pametne specializacije
V mandatu te vlade je bila sprejeta tudi Slovenska strategija pametne specializacije (S4), ki je po
mnenju Evropske komisije ena boljših na ravni EU. Gre za platformo za osredotočanja razvojnih
vlaganj na področja, kjer ima Slovenija kritično maso znanja, kapacitet in kompetenc, inovacijski
potencial za pozicioniranje na globalnih trgih ter s tem krepitev svoje prepoznavnosti. Na njeni podlagi
bo v Sloveniji do leta 2023 izvedenih za 461 milijonov evrov naložb iz evropskih sredstev na
področju raziskav, razvoja in inovacij oz. za več kot milijardo evrov, če tem področjem dodamo
še segment razvoja človeških virov, podjetništva in internacionalizacije. In ker je cilj vlade
zelena, aktivna, zdrava in digitalna Slovenija, z vrhunskimi pogoji za ustvarjanje in inoviranje,
usmerjena v razvoj srednje in visoko tehnoloških rešitev na nišnih področjih, so skupni imenovalec
vseh naložb s tega področja trajnostne tehnologije in storitve za zdravo življenje.
V začetku leta 2016 je bil s tega naslova objavljen prvi skupni javni razpis Ministrstva za
izobraževanje, znanost in tehnologijo (MIZŠ) ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
(MGRT) za projekte raziskav, razvoja in inovacij v verigah in mrežah vrednosti v skupni vrednosti 67
milijonov evrov. Drugi pomemben korak na področju izvajanja S4 je sledil septembra 2016 s skupno
objavo razpisa MGRT za podporo Strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom v skupni višini
nekaj več kot 10 milijonov evrov in Javnega Sklada za razvoj kadrov RS, ki je v sodelovanju z
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavil razpis s področja
vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v skupni višini 4 milijone evrov.
Iz tega paketa v letu 2017 sledi še razpis za sofinanciranje partnerstev z mednarodnim
elementom v letih 2017–2021 v vrednosti 2,7 milijona evrov za podjetja iz področij, navedenih v
akcijskih načrtih SRIP.
Mednarodni finančni mehanizmi (donatorska sredstva)
Država je v zadnjih dveh letih nadaljevala tudi z uspešnim izvajanjem Slovensko-švicarskega
programa sodelovanja za obdobje 2007–2017. Do danes smo izkoristili več kot 95 odstotkov od
18 milijonov evrov razpoložljivih sredstev. V tem okviru je pa je bilo doslej energetsko obnovljenih
27 stavb, poleg šol in vrtcev tudi muzej, knjižnica in olimpijski bazen; s pomočjo teh sredstev 39
objektov za ogrevanje in proizvodnjo energije uporabljalo obnovljive vire energije; na Primorskem je
37 osnovnih šol 3 leta izvajalo izobraževalni program, v katerega je bilo skupno vključenih več kot
20.000 učencev in učiteljev; kupljena sta bila 2 obsevalnika za mariborsko onkologijo ter podeljenih 12
postdoktorskih štipendij za znanstvenike iz Slovenije, ki so se izobraževali v Švici.
S 25,5 milijona evrov sredstev finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in
Norveškega finančnega mehanizma pa smo uresničili 87 projektov s področja štipendiranja in
mobilnosti, nevladnih organizacij, javnega zdravja, enakosti med spoloma, biotske
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ohranjanja oz. oživljanja kulturne in naravne
dediščine ter okolja. Na področju javnega zdravja so bili na primer izvedeni nekateri pilotni projekti,
ki so bili kasneje vključeni v sistem javnega zdravja, kar je nedvomno prispevalo k boljšim javnim
storitvam za državljanke in državljane.
Sicer pa vlada uspešno sodeluje tudi v pogajanjih z donatorskimi državami (Norveško,
Liechtensteinom in Islandijo) o novi tranši donatorskih sredstev in prioritetnih področjih, ki jih bo
Slovenija financirala do leta 2024.
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Ministrstvo za kulturo
Zakonodajni premiki
V drugem letu mandata so bili v Državnem zboru RS sprejeti številni zakoni, ki vsak na svojem
področju izboljšujejo pogoje za delovanje različnih deležnikov s področja kulture:
· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, poleg
popolne uskladitev z evropsko direktivo prinaša nekatere vsebinske izboljšave na področjih
zaščite otrok in mladoletnikov, kratkega poročanja, pravice javnosti do spremljanja
najpomembnejših dogodkov in kazenskih določb ter uvaja ureditev tematskih programov.
· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu, prinaša spremembe s
področja šolskih knjižnic, ukinja pripravništva, podaja podlago, da se bodo bibliotekarski izpiti
lahko opravljali skladno s sodobnimi smernicami knjižničarske stroke ter podlago za zakonito
izvajanje knjižničnega nadomestila v obliki denarnega prispevka avtorjem za izposojo njihovih
del in kot delovne štipendije za ustvarjalnost.
· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, prinaša spremembe glede
obveznosti oblikovanja pravil komentiranja, določitve roka vložitve zahteve za objavo
popravka in deleža predvajanja slovenske glasbe. Zakon sledi prizadevanju ministrstva, da bi
se čim večji delež glasbe v slovenskem jeziku predvajal v dnevnem času. Z določbo o kvoti za
predvajanje glasbe prvič predvajane pred največ dvema letoma, pa daje tudi večje priložnosti
novim ustvarjalcem za uveljavitev v javnosti.
· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, poleg
celovitih sprememb na področju varstva žive (nesnovne) dediščine omejuje rok veljavnosti
kulturnovarstvenih pogojev in soglasij za posege v dediščino, ukinja volontersko pripravništvo
ter ureja strokovno delo na področju varstva.
· Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vračanju protipravno odstranjenih
predmetov kulturne dediščine, prinaša uskladitev s pravnim redom EU.
Vlada RS je potrdila Strategijo in izvedbeni načrt razvoja slovenskega elektronskega arhiva
2016-2020, ki predstavlja osnovo za nadaljevanje projekta vzpostavitve elektronskega arhiva,
Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje in Akcijski načrt za jezikovno opremljenost.
Pomembna izvedbena dokumenta konkretizirata cilje in ukrepe, predvidene v Resoluciji o
nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018. Vlada RS je potrdila novelo Zakona o
Slovenskem filmskem centru, ki predstavlja pomemben korak države k spodbujanju vlaganj v
avdiovizualno produkcijo. Novela prinaša novosti zlasti za tuje produkcije, kajti primeri dobrih praks iz
drugih držav kažejo, da imajo tovrstna vlaganja konkretne pozitivne posledice na gospodarstvo in na
razvoj domače stroke.Vlada je potrdila tudi novelo Zakona o uresničevanju javnega interesa v
kulturi, ki bo omogočila izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, s katerim bodo le-ti upravičeni
do primerljivega plačila za enako opravljeno delo, kot ga dobivajo redno zaposleni v javnih zavodih.
Obdobje priznavanja pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna se bo
podaljšalo s treh let na pet let, zvišala pa se bo tudi starostna meja za pridobitev trajne pravice. Že
uveljavljenim kulturnim žepninam se dodajajo tudi delovne štipendije. Predlagane spremembe za
izboljšanje položaja samozaposlenih so bile pohvaljene tako na evropski ravni (mednarodni sindikalni
kongres) kot s strani reprezentativnih organizacij pri nas (Glosa in SUKI). Predlog novelepredvideva
tudi spremembe , katerih cilj je prenova kulturnega modela, zlasti kar zadeva vprašanja v zvezi
vsebino in trajanjem Nacionalnega programa za kulturo ipd. V usklajevanju je tudi predlog Zakona o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v kulturi, ki bo zagotovil sredstva za
sanacijo najbolj ogroženih in najkakovostnejših enot kulturne dediščine.
Med pomembne prioritete Ministrstva za kulturo za naprej sodi zagon projektov za delovanje in
razvoj potencialov na področju kulture v skupni vrednosti 38,6 milijona evrov, za katera je
ministrstvu uspelo pridobiti evropska nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Poleg
podpore investicijskim projektom, gre za podporo predvsem tistim projektom, ki predstavljajo nove
priložnosti za zaposlitve mladih.
Osrednja naloga ministrstva v tretjem in četrtem letu mandata bo temeljita prenova kulturnega
modela RS.
Investicije v kulturi
Na področju investicij izstopa projekt, ki ga je več let vodilo Ministrstvo za kulturo, in sicer odprtje
prenovljenega in restavriranega nekdanjega Narodnega doma v Ljubljani, s čimer je končno vsa
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stavba postala namenjena dejavnosti Narodne galerije. Novi prostori in s tem tudi nova postavitev
stalne zbirke Narodne galerije so bili slovesno odprti 27. januarja 2016. Projekt prenove prostorov
Narodne galerije je bil v veliki meri sofinanciran z evropskimi kohezijskimi sredstvi.
Med drugimi objekti v lasti občin je bil prav tako z evropskimi sredstvi uspešno zaključen projekt
prenove Plečnikove hiše v Ljubljani. Dokončana je bila celovita ureditev kompleksa Park vojaške
zgodovine v Pivki (Paviljon A); končana so tudi obnovitvena dela na Objektu 6, ki bo namenjen
depojem Muzeja novejše zgodovine, Tehničnega muzeja Slovenije in Narodnega muzeja Slovenije.
Arhiv Republike Slovenije je pridobil nove depojske prostore za filmsko arhivsko gradivo na Roški
cesti v Ljubljani, v katerih je optimalno poskrbljeno za materialno varovanje filmskega arhivskega
gradiva. V središču Murske Sobote so bili odkupljeni prostori za potrebe vzpostavitve Enote
Prekmurje Pokrajinskega arhiva Maribor.
Ministrstvo nadaljuje z nujnimi investicijsko vzdrževalnimi deli na gradovih Borl, Snežnik, Negova,
Viltuš, Pišece, Šrajbarski turn, Turjak, idr. ter objektih javne kulturne infrastrukture. Na gradu Pišece
je v teku projekt ureditve dohodne poti do gradu in ureditve parkirišča, na gradu Negova se ureja
kuhinja. Vse to predstavlja podlago za oživitev kulturnih spomenikov z novimi upravljavci
oziroma najemniki.
Kulturna dediščina in mednarodna dejavnost
Tehniška dediščina v Idriji, ki je na seznamu svetovne dediščine UNESCO, bo še letos dobila
sodoben center za obiskovalce. Slovenija je na poskusni seznam UNESCO vpisala dve nominaciji:
»Brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi«, ki jo pripravlja skupaj s
Češko republiko, in »Poti miru od Alp do Jadrana – dediščina 1. svetovne vojne«. Za UNESCO
Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva nominira Škofjeloški pasijon in
Obhode kurentov.
Junija je slovenska kultura postala bogatejša za nov slovenski kulturni center v Berlinu, ki bo v
prihodnje pomembna odskočna deska v enem najpomembnejših svetovnih umetnostnih centrov.
Takšen center (SKICA) že nekaj let uspešno deluje na Dunaju, kjer je lani med drugim organiziral
veliko mednarodno odmevno razstavo o arhitektu Maksu Fabianiju.
Knjižnična dejavnost
Ministrstvo za kulturo je z Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije lani novembra uspešno
zaključilo projekt Knjižnice slepih in slabovidnih, ki je potekal od januarja 2013. V okviru projekta so
bili postavljeni trdni temelji za delovanje nacionalne knjižnice slepih in slabovidnih, ki je namenjena
tudi ljudem z motnjami branja. Projekt, financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se po
višini financiranja (3,1 milijona evrov) in doseženih rezultatih uvršča med enega največjih in
najvidnejših projektov, namenjenih ranljivim skupinam, v Sloveniji, kot tudi v Evropi. V okviru projekta
KSS je bil razvit tudi novi sintetizator govora slovenskega jezika, eBralec.
V lanskem letu je ministrstvo sofinanciralo nakup bibliobusa Mariborske knjižnice, v začetku
septembra pa so nov bibliobus dobili uporabniki Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.
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Ministrstvo za javno upravo
Ključna strategija: Strategija razvoja javne uprave 2015 - 2020 (SJU 2020)
Eden ključnih ciljev je odzivno, uspešno in učinkovito delovanje javne uprave, ki je usmerjena k
uporabniku. Poudarjeno je odgovorno, odprto in transparentno delovanje javne uprave z ničelno
toleranco do korupcije ter krepitev integritete. Na področju zakonodaje je izpostavljeno zmanjšanje
zakonodajnih bremen, presoja učinkov in vključevanje ključnih deležnikov v pripravo predpisov.
Informacijska tehnologija
Državni računalniški oblak (DRO) je bil vzpostavljen decembra 2015. Računalniški oblak vzpostavlja
infrastrukturo za direktne proračunske uporabnike in jim nudi prostor za masovne podatke,
shranjevanje (trgovina z aplikacijami) in skupne rešitve. Preko implementacije naprednih infrastruktur
in storitev oblaka se povečujejo možnosti inovacije za ponudnike storitev, tako za mala in srednja
podjetja kot za državno upravo.
Trenutno poteka razvoj Enotnega digitalnega portala GOV.SI; več kot 270 trenutno obstoječih
spletnih strani in portalov organov državne uprave se bo postopno vključevalo v eno vstopno točko
oblikovano po konceptu življenjskih dogodkov z enotno vsebino.
Nov državni portal e-Uprava je bil vzpostavljen konec leta 2015. Portal državljanom po konceptu
življenjskih dogodkov ponuja 250 najbolj pogosto uporabljenih in uporabnikom prijaznih elektronskih
storitev, ki so povezane z več kot 30 bazami podatkov. Posebna pozornost pri prenovi portala je bila
namenjena ljudem s posebnimi potrebami in tistim, ki prisegajo na mobilnost.
Enotni kontaktni center zagotavlja širok izbor informacij o politiki vlade RS in administrativnih ovirah.
NIO Portal (Nacionalni interoperabilnostni okvir) je platforma za objavo podatkov v strojno-berljivi
obliki javnega sektorja za njihovo ponovno uporabo. Na portalu redno objavljamo podatke o plačah za
celoten javni sektor (po različnih filtrih).
Poslovno okolje
Izvajamo trajne aktivnosti za odpravo administrativnih bremen in izboljšanje zakonodajnega in
poslovnega okolja.
Enotna poslovna točka omogoča poslovanje domačim in tujim podjetjem. Le-ta temelji na portalu
»vse na enem mestu« za domača podjetja: e-VEM, in portalu za tuja podjetja: Slovenia Business
Point, ki je v zaključni fazi razvoja in bo na voljo do konca leta 2016.
Portal Stop birokraciji s spletnim orodjem za spremljanje napredka in zmanjševanje administrativnih
bremen zagotavlja bolj usklajeno in ciljno usmerjeno implementacijo ukrepov za izboljšanje
zakonodajnega in poslovnega okolja v Sloveniji.
V obdobju med 2009 in 2015 znaša višina prihrankov, ki so nastali na podlagi odprave in znižanja
zakonodajnih bremen, 365 milijonov evrov. Skupno je bilo izvedenih 146 ukrepov.
Vzpostavljen je Enotni dokument ukrepov za zagotovitev boljšega zakonodajnega in
poslovnega okolja, ki se sproti posodablja. Uporabniki lahko spremljajo uresničevanje različnih
ukrepov, ki prihajajo s strani različnih deležnikov in prinašajo prihranke. Dokument dopolnjuje spletna
aplikacija, preko katere se spremljajo prihranki občin.
Organizacija državne uprave in upravljanja s človeškimi viri
Vzpostavljen je kompetenčni model, ki bo omogočal optimalno izrabo človeških virov z vzpostavitvijo
povezave letnih razgovorov, ocenjevanja delovne uspešnosti, sistema usposabljanja in
izpopolnjevanja ter nagrajevanja in napredovanja javnih uslužbencev z vizijo in cilji organov državne
uprave.
Izboljšanje plačnega sistema v javnem sektorju bo doseženo z zmanjšanjem avtomatizmov, višjo
fleksibilnostjo določanja plač ter boljšo povezavo med plačami in delovno uspešnostjo.
Priporočila funkcionalne analize subjektov javnega sektorja (240 subjektov javnega sektorja s
skoraj 20.000 zaposlenimi) iz leta 2015 so sledeča:
optimizacija skupnih storitev za podporne funkcije
optimizacija administrativnih postopkov
optimizacija geografske ureditve organizacijskih enot subjektov javnega sektorja
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optimizacija komunikacije med notranjimi in zunanjimi podpornimi funkcijami
optimizacija organizacijske strukture
standardizacija stroškov dela glede na dejavnosti

Transparentnost in boj proti korupciji
Transparentnost v državni upravi smo povečali s prilagajanjem zakonodaje, odpiranjem zbirk
podatkov, še posebej na področju javnega naročanja in javnih izdatkov ter opravljanja različnih
dejavnosti pri ponovni uporabi podatkov.
Javno naročanje
Pomembna je bila uvedba elektronske podpore postopku javnega naročanja s popolnim prehodom na
e-javna naročila za vse uporabnike Vlada RS načrtuje v januarju 2018, kar bo omogočilo 20 milijonov
evrov prihrankov letno. (Orodja: e-dražbe, e-obratne dražbe, e-katalog, e-računi, e-dokumenti…)
Skupna javna naročila: trenutno je poudarek na zdravstvenem sektorju pri nakupu farmacevtskih
proizvodov in sanitarnega materiala, kjer se je število izvedenih skupnih javnih naročil povečalo z 12 v
letu 2015 na predvidenih 17 v tem letu.
V celoti smo prenovili zakonodajo na področju javnega naročanja in skupaj s ponudniki pripravljamo
smernice za javno naročanje za različna področja (izdelali smo že smernice za inženirske storitve).
Statist je nova spletna aplikacija na voljo javnosti, ki vsebuje celovito in posodobljeno objavo vseh
pogodb od leta 2013 dalje, uporabnikom prijazno analitiko ter ponuja vpogled v porabo javnih financ.
Na portalu javnih naročil transparentno objavljamo odločitev o podpisu pogodb.
Upravljanje z državnim stvarnim premoženjem
Z združitvijo nepremičnin v pristojnost enega upravitelja (Ministrstvo za javno upravo) se dosega
načrtno in transparentno upravljanje nepremičnin, zagotavlja optimalne prostorske pogoje usklajene z
normami, kot tudi optimizacijo stroškov uporabe prostora. Naš cilj je manj najemnih razmerjih, več
dejavnosti v lastnih prostorih in bolj učinkovita odprodaja nepremičnin, ki jih država ne potrebuje.
Nevladne organizacije
Nacionalna strategija razvoja NVO in prostovoljstva 2020 je bila pripravljena z namenom
vzpostavitve vzpodbudnega okolja za podporo NVO, ki morajo biti učinkovite, inovativne, in fleksibilne
ter biti sposobne ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja, na katere se učinkovito in
uspešno odzivajo.
Ministrstvo za javno upravo financira 17 projektov v okviru Javnega razpisa za krovne NVO, ki
zagotavljajo podporo NVO. Cilji razpisa za projekte so spodbujanje, organizacijski razvoj NVO,
krepitev čezsektorskega sodelovanja med NVO in ostalimi sektorji, kot tudi krepitev zmogljivosti NVO
pri izvajanju javnih storitev.
Iz Skupnega letnega poročila prostovoljstva je razvidno, da je v letu 2015 delovalo 1037
prostovoljskih organizacij s skoraj 97.000 prostovoljci, ki so opravili več kot 10 milijonov ur
prostovoljnega dela. Večina (66.5%) prostovoljnega dela v Sloveniji se izvaja na področju socialnega
varstva.
Lokalna samouprava
V zaključni fazi je priprava Strategije razvoja lokalne samouprave, katere cilj je povečati
učinkovitost delovanja lokalne samouprave, doseči finančno neodvisnost in stabilnost financiranja
lokalnih oblasti, določiti vsebine nalog, ki so v domeni države in njenih občin, kot tudi nalog, ki bi jih
lahko izvajali na nivoju regij, ki do sedaj še niso zaživele.
Presoja vplivov na delovanje lokalne samouprave je bila v letu 2016 posebej dodana v Poslovniku
Vlade RS.
Nadzor delovanja javnega sektorja
Inšpektorat za javni sektor je z zaključki nadzorov, ki jih je v zadnjem dveletnem obdobju opravil v
različnih institucijah javnega sektorja (fakultete, bolnice) prispeval k izboljšanju odgovornega,
transparentnega in učinkovitega delovanja javnega sektorja.
Vizija: »Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi«
Slovenija je država optimizma in priložnosti, z aktivnimi državljani in inovativnim gospodarstvom. V
kulturi sodelovanja uporablja moderne digitalne tehnologije za večjo kvaliteto življenja ter za zeleno in
vključujočo rast. Referenčnost države predstavlja vzorčni model sodelovanja med gospodarstvom,
znanostjo in javno upravo (državo) pri uvajanju modernih digitalnih rešitev v življenja ljudi. S sloganom
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poudarjamo zavezanost k identiteti države, spoštovanju okolja, socialnih in drugih vrednot, ki prinašajo
kvaliteto bivanja, zavezanost ne samo odkrivanju temveč predvsem implementaciji možnosti novih
tehnologij v javne sisteme, kar nas dela referenčne – vzorčne za druge države.
Z vizijo referenčnosti je z obiskom v ZDA decembra 2015 vladno-gospodarska delegacija želela
vzbuditi zanimanje velikih svetovnih korporacij, ki jim Slovenija lahko ponudi odlično razvojno okolje,
pa tudi partnerstvo pri vpeljavi kompleksnih informacijskih rešitev v javne sisteme. Prvemu bo sledil še
drugi obisk ZDA to jesen, ki bo bolj kot v sodelovanje in implementacijo IT rešitev na sistemskem
nivoju, usmerjen v podjetja, ki s svojo tehnologijo razvijajo nove poslovne modele, ki se neverjetno
hitro širijo po svetu, zato v njih vidimo tudi izjemne priložnosti za poslovno-tehnološki preboj Slovenije.
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Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Kroženje možganov
Skupaj z ostalimi resorji in institucijami je Urad pričel z vzpostavljanjem mreže slovenskih
znanstvenikov v zamejstvu in po svetu in s povečanim prizadevanjem za njihovo aktivno vključevanje
v oblikovanje zakonodaje oziroma strategij v RS.
To je Urad dosegal tudi z organizacijo dveh konferenc s predstavitvijo slovenskih raziskovalnih
ustanov zunaj RS je udejanil prizadevanja za spreminjanje »bega možganov« v »kroženje
možganov«.
Urad je sofinanciral in tudi sodeloval pri formalnem zagonu Slovensko-avstralskega kluba akademikov
v Melbournu (med obiskom ministra v Avstraliji junija 2015).
Arhivska dejavnost
Urad je sodeloval pri dopolnitvi zakonodaje in spremembi Strategije sodelovanja s slovenskimi
skupnostmi zunaj RS v smeri zagotavljanja skrbi za ohranjanje arhivov slovenskih skupnosti zunaj RS.
Poleg tega je v dogovoru z Arhivom RS pričel s pošiljanjem profesionalnih arhivistov na teren, med
slovenska društva, z namenom preučitve stanja, evidentiranja obstoječega arhivskega gradiva in
izobraževanja društvenih arhivistov za pravilno, poenoteno hrambo, evidenco in digitalizacijo gradiva.
Arhiv RS je tako že opravil obiske pri slovenskih društvenih arhivih v Pulju, Banja Luki, Zenici, v jeseni
pa sta v načrtu obiska v Novem Sadu in Buenos Airesu.
Gospodarsko sodelovanje
Spodbujanje sodelovanja na gospodarskem področju je Urad udejanjal z organizacijo poslovnih
konferenc, širjenjem mreže slovenskih poslovnežev zunaj RS in spodbujanjem ter podporo slovenskim
poslovnim klubom, ki jih sestavljajo poslovneži slovenskega rodu.
Medijske povezave
Urad je v letih 2015 in 2016 dosegel kontinuirano kvartalno izhajanje kakovostne tiskane revije Moja
Slovenija, ob tem pa se je v letu 2016 izpopolnil tudi spletni portal Slovenci.si. Ta izdaja krajši
mesečnik Moja Slovenija zgolj v elektronski obliki v slovenščini in angleščini, objavlja elektronsko
verzijo tiskane revije Moja Slovenija, obenem pa prinaša dnevne novice iz slovenskih skupnosti zunaj
Slovenije ter o dogodkih v tej zvezi v matični domovini. Pomembno je, da portal spodbuja k dejavnemu
sodelovanja sama društva zunaj RS, ki že sooblikujejo njegovo vsebino.
Razvoj kulture v zamejstvu
V letu 2016 je Urad skupaj z založbami in krovnimi organizacijami uspešno zagnal programsko
delovanje Tržaškega knjižnega središča s številnimi odmevnimi dogodki, zagnal je Celovško knjižno
središče (otvoritev jesen 2016) ter Dunajsko knjižno središče (otvoritev jesen 2016), ter uspešno
saniral in prenovil interier sob Študentskega doma Korotan, ki mu je zaradi inšpekcijskih odločb grozilo
zaprtje. Zagnal je obnovo Kulturnega centra Lipa Monošter (Porabje) ter skupaj z Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odprl Vzorčno kmetijo v Porabju. Urad nadaljuje z obnovo
Kulturnega doma Bazovica na Reki.
Urad je uspešno ustanovil Vseslovenski orkester z otvoritvenim nastopom v Slovenski Filharmoniji na
dogodku Dobrodošli doma. Oblikoval je stališča v podporo slovenskim avtorjem ob boku spremembe
avtorske zakonodaje, predvsem s ciljem zaščite avtorjev s področja knjige. Izvedel je podporo
kulturnim programom v zamejstvu, ter podprl oddaje RTV Slovenije s področja slovenske identitete
(predvajano jeseni 2016, zima 2017). Podprl je delo Znanstveno raziskovalnih inštitutov s področja
jezikoslovja in narodopisja (INV, ZRC SAZU, SZI, Urban Jarnik, Slori).
Podprl je delo Znanstveno raziskovalnih inštitutov s področja jezikoslovja in narodopisja (INV, ZRC
Sazu, SZI, Urban Jarnik, Slori), podprli delovanje založba ter skupaj z Javno agencijo z knjigo začel
proces oblikovanja instrumenta podpore Zamejskega založništva ter znamke Slovenska knjiga.
Urad je izvedel sanacijski načrt za Slovence v Avstriji (znanstveni instituti, tednik Novice, Korotan
Dunaj) in razvojni načrt za Slovence v Italiji (Videmska in Goriška pokrajina).
Urad je uspešno stabilizirali finančno sliko Slovencev v Avstriji, nadaljeval s sanacijskimi ukrepi
časopisa Novice ter uspešno vsebinsko in infrastrukturno saniral Korotan na Dunaju. Izvedel je ukrepe
razvojnega načrta Slovencev v Videmski in Goriški pokrajini (Muzej Solbica, okrepil delovanje društva
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v Bardu in Tipani, okrepil delovanje društev v Kanalski dolini. V goriški pokrajini je Urad dodatno
podprl kulturne programe ter zagnal cikel investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Gorica. Podprl
in medresorsko koordiniral začetek gradnje prvega spomenika padlim slovenskim vojakom v prvi
svetovni vojni (na italijanski strani).
Izvajal je aktivnosti za vzpostavljanje čezmejnih regij (bilateralni odnosi, podpora čezmejnim
konferencam, bilateralnim in trilateralnim odnosom obmejnih regij, podpora evropskim projektom).
Urad pospešeno razvija in uporablja enotno komunikacijsko platformo za komunikacijo z mladimi
Slovenci ter znanstveniki in strokovnjaki po celem svetu ter spodbujanjem generiranja njihovih stališč
in konceptov nazaj v matično domovino.
Podprl je čezmejna srečanja mladih (Monošter 2016,…) ter številna strokovna in znanstvena srečanja.
Zagnal je projekt Vzorčna kmetija Gorski Kotar.

36

