Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016

Datum: 25. 2. 2016

Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Ministrica: dr. Anja Kopač Mrak

Št.

Aktivnost

Rok

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Reorganizacija CSD-jev bo potekala v treh sklopih, kjer bo
šlo za vsebinske in organizacijske spremembe.
Reorganizacija CSD-jev bo tako zajemala informativni
izračun,
socialno
aktivacijo
in
organizacijske
spremembe centrov za socialno delo. V letu 2016 bodo za
vse tri sklope pripravljeni projektni elaborati, nekateri
postopki pa se bodo začeli pripravljati že v tem letu.

1.

2.

Reorganizacije Centrov za
socialno delo, skupaj s
spremembami
socialne
zakonodaje

Cilji spremembe socialne zakonodaje bodo zmanjšanje
birokratskih
ovir
za
uporabnike
in
zmanjšanje
administrativnih bremen za zaposlene. Uvedli bomo
informativni izračun socialnih transferjev (enoletnih pravic),
kar pomeni avtomatizacijo vodenja in izdajanja odločb za
nekatere pravice po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (ZUPJS).
V sklopu socialne aktivacije (obdobje: 2016 – 2023) gre za
vključitev pogostih in dolgotrajnih prejemnikov denarnih
socialnih pomoči ter dolgotrajno brezposelnih oseb v
socialno aktivacijo (soc.var. programi in izhodi na trg dela,
vključitev v ustrezne programe pomoči in podpore vključenim
uporabnikom).
Cilj organizacijskih sprememb CSD-jev je zmanjšanje števila
pravnih subjektov (trenutno 62 CSD na 16 CSD).

Rok za pripravo
Politik marec
2016

Ministrstvo je v normativni program dela Vlade RS za leto
2016 uvrstilo paket treh zakonov, ki se bodo lotili problema
prekarnosti na trgu dela s ciljem zagotavljanja dostojnega
dela: Zakon o spremembi Zakona o urejanju trga dela, Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela ter
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih
razmerjih.

S paketom ukrepov na trgu dela bomo omejili naraščanje
prekarnih oblik dela in števila ljudi, ki delajo v prekarnih oblikah
dela. Z implementacijo ukrepov bomo zagotovili ne samo delo,
ampak tudi in predvsem dostojno delo.

Združitev v enovit sistem dostopa, izvajanja in financiranja
storitev osebne, socialne in zdravstvene pomoči osebam, ki
so dolgotrajno odvisne od pomoči drugih. Sprejem
zakonodaje je soodvisen od reforme zdravstvenega sistema!

Vzpostavljen bo sistem celovite dolgotrajne oskrbe (oskrba v
institucijah ali storitve v skupnosti ali neformalne storitve) do
katere bodo upravičeni vsi, ki bodo izpolnili vstopne kriterije. V
večini gre za starejšo populacija in invalide. Ukrep je namenjen
predvsem zmanjševanju revščine med starejšimi.

Projekt Dostojno delo

Dolgotrajna
oskrba
osebna asistenca

in

Centri bodo poleg vseh socialnih transferjev, ki so odvisni od
materialnega položaja posameznikov in družine, nudili tudi
vstopno svetovalno in koordinacijsko vlogo na področju socialno
varstvenih storitev in izvajalcev v okviru lokalne skupnosti.
Predvidene spremembe ZUPJS bi imele pozitivni učinek tako na
razbremenitev uslužbencev CSD, kot tudi na reorganizacijo dela
CSD v smeri, da bi več časa namenili neposrednemu
socialnemu delu in uporabniku, manj pa administrativnemu delu
(izdajanjem takšnega števila odločb), na drugi strani pa bi
razbremenili državljane pri vlaganju vlog za podaljševanje
pravic, saj naj ne bi več vlagali vlog vsako leto za vsako
posamezno pravico. Stranka bi bila z informativnim izračunom
obveščena o višini dohodka na družinskega člana, ne pa tudi o
priznanju pravice.
Pri organizacijskih spremembah gre za racionalizacijo delovanja
centrov, kar bo imelo pozitivne finančne učinke, večjo
fleksibilnost kadra med enotami, razvoj metod dela s skupinami
in večjo učinkovitost dela zaposlenih neposredno z uporabniki.

Začetek
nekaterih
projektov v letu
2016 in
nadaljevanje v
letu 2017

Rok za sprejem
zakonov:
skladno s PDV
3.

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja ipd)
imeli od projekta

leto 2016
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Minister:
dr. Dušan Mramor

Št.

1.

Aktivnost

Nadaljevanje postopne
javnofinančne konsolidacije

Rok

stalna
naloga

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
- dokončanje institucionalnega okvira upravljanja z javnimi
financami: sprejem Zakona o javnih financah in Zakona o
računovodstvu,
- vzpostavitev delovanja Fiskalnega sveta: potrditev članov
Fiskalnega sveta v DZ
- izvršitev proračuna države v letu 2016 in finančnih načrtov
drugih enot sektorja države ob upoštevanju zastavljenega
ciljnega primanjkljaja: obravnava periodičnih poročil o izvrševanju
proračuna na vladi;
- vzpostavitev sistemskega spremljanja in obvladovanja tveganj
za izvršitev proračunov enot sektorja države v skladu z
zastavljenimi cilji;
- nadaljevanje pregledov porabe javnih sredstev (v sodelovanju z
resorji in mednarodnimi institucijami) z namenom oblikovanja
predlogov za učinkovitejšo rabo javnih sredstev: priprava pregledov
javne porabe;
- priprava Programa stabilnosti in Nacionalnega reformnega
programa 2016 v skladu z EU pravili ter ob upoštevanju zakona o
fiskalnem pravilu;
- priprava predloga sprememb proračuna 2017 in predloga
proračuna 2018 v skladu z zakonom o fiskalnem pravilu ter
priprava zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018;
- učinkovito izvrševanje Programa financiranja proračuna Republike
Slovenije in upravljanje z denarnimi sredstvi EZR države ter
izpolnjevanje Pravila o dolgu iz Pakta za stabilnost in rast;
- prestrukturiranje
bremen
javnih
dajatev
(zmanjšanje
obremenitve dela; iskanje nadomestnih virov; sodelovanje v
projektu MDDSZ glede poenotenja prispevnih osnov);
- priprava zakonskih podlag za posodobitev sistema obdavčitve
nepremičnega premoženja;
- izboljšanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev;

2.

Izboljšanje poslovnega okolja

stalna
naloga

- izboljšanje učinkovitosti izvajanja servisa za gospodarske subjekte
in nadzora nad transakcijami oziroma transparentnostjo porabe
javnih sredstev (UJP, UPPD, UNP);
- nadaljevanje aktivnosti za odpravo administrativnih ovir na
področju davčnega sistema: sprejem Zakona o davčnem postopku;
- povečanje obsega prostovoljnega plačevanja javnih dajatev;

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta
- večja transparentnost porabe javnih sredstev
- stabilno javnofinančno okolje zagotavlja tudi
ugodnejše poslovno okolje in s tem stabilno ter trajno
gospodarsko rast
- izboljšanje

mednarodnega ugleda države zaradi
javnofinančne konsolidacije prinaša ugodnejše
pogoje in stroške zadolževanja tako za državo kot
tudi za gospodarske subjekte

- pravičnejša porazdelitev davčnega bremena med
delom, potrošnjo in kapitalom (premoženjem)
- zmanjšati obseg neupravičene nesorazmernosti pri
obdavčevanju različnih vrst nepremičnin
- povečanje zaupanja v pravičnost sistema javnih
dajatev s povečanjem učinkovitosti pri pobiranju
javnih dajatev in s povečanjem pravne varnosti z
odločanjem v pritožbenih davčnih in carinskih
postopkih v razumnem roku
- administrativna razbremenitev zavezancev za nadzor
(UPPD, UJP, UNP)
- enostavnejše in bolj transparentno poslovanje s
proračunskimi uporabniki
- enostavnejše
predlaganje
napovedi in obračunov

davčnih

obrazcev,
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- spremljanje implementacije strategije upravljanja kapitalskih naložb
države in letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016

- izboljšanje korporativnega upravljanja družb v državni
lasti,

- priprava sprememb strategije upravljanja kapitalskih naložb države
v primeru sprememb gospodarskih in drugih okoliščin v skladu z
določili strategije

- povečanje učinkovitosti razpolaganja z naložbami in
povečanje donosa na kapital,

- priprava predloga Zakona o demografskem rezervnem skladu

3.

Zagotavljanje
stabilnega
in
učinkovitega finančnega sistema
in gospodarstva

stalna
naloga

- povečanjem prilivov v proračun,
- povečanje zaposlenosti,

- dvigniti nivo znanja o državnih pomočeh pri vseh dajalcih pomoči:
organizacija izobraževanj o državnih pomočeh

- povečanje konkurenčnosti Republike Slovenije,

- zaključek sanacije bančnega sistema (Probanka, Factor banka)

- ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih
mest kot rezultat uspešnih prestrukturiranj podjetij,

- spremljanje poslovanja bank po sanaciji (kreditiranje, raven
NPL,itd.; polletno poročanje Vladi).
- spremljanje prestrukturiranja slabih kreditov v okviru DUTB in z
drugimi instrumenti,

- Stabilen in učinkovit finančni sistem imetnikom
depozitov zagotavlja, da svoje prihranke oplemenitijo,
gospodarskim subjektom pa, da pridobijo sredstva,
potrebna za vzpostavitev učinkovite proizvodnje.

- začetek celovite prenove področja trga kapitala, vključno z
zakonodajo, ki ureja trg kapitala ter področje revidiranja: sprejem
novega Zakona o revidiranju
- zaključek implementacije prenovljene evropske zakonodaje na
področju bančne unije: sprejem Zakona o sistemu jamstva za vloge
- sprejem zakona o trošarinah
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Minister:
Zdravko Počivalšek

Št.

Aktivnost

Rok

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
- potrditev programov na Vladi RS
- izvedba javnih razpisov v okviru DRR za problemska
območja in za socialna podjetja in zadruge
- izvedba drugih razpisov na MGRT, ki bodo upoštevali
specifike problemskih območij

1.

Aktivna
regionalna
politika,
s
posebnim poudarkom na štirih
problemskih območjih z visoko
brezposelnostjo, ob angažiranju v
okviru dogovorov za razvoj regij in
spodbujanje
ustvarjanja
lokalnih
delovnih mest z ukrepi socialnega
podjetništva in zadružništva

- izvedba teritorialnega razvojnega dialoga z ministrstvi in
regijami za umestitev projektov v dogovor za razvoj regij in
Izvedbeni načrt Operativnega Programa EKP 2014-2020

15.
december
2016

- Zaradi velikega zmanjšanja sredstev je potrebno aktivno
delati na kombiniranju različnih virov sredstev (EU in
povratnih) in na privabljanju tujih investicij v regije
(predvsem na problemska območja, kjer so tuje neposredne
investicije lahko ključne pri zmanjšanju brezposelnosti).
- Prav tako je ob premiku iz endogene v horizontalno
regionalno politiko potrebno aktivno delovati na koordinaciji z
drugimi resornimi ministrstvi, še posebej v okviru dogovorov
za razvoj regij.
- Spodbujanje nastanka socialnih podjetij in kooperativ za
večjo zaposlenost, socialno aktivacijo, premostitev »vrzeli«
v primerjavi z EU (0,6 % prisp. k BDP v SLO v primerjavi z
7,5 % povpr. prisp. V EU)
- Izvedba programov izvajalskih inštitucij

2.

Promocija Slovenije z namenom
spodbujanja internacionalizacije in
pridobivanja
tujih
neposrednih
investicij, s poudarkom na turizmu

- Izvedba razpisov, pozivov, povabil, … v okviru DTI in
izvajalskih agencij
- izvedba drugih razpisov na MGRT

December
2016

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta
- Neposreden
učinek:
spodbujanje
investicij
in
ustvarjanje novih delovnih mest ter ohranjanje delovnih
mest v podjetjih na problemskih območjih,
- Posreden učinek: večja dostopnost do sredstev s strani
podjetij,
- Posreden učinek: hitrejši razvoj problemskih območij,
zmanjševanje socialnih problemov na problemskih
območjih, izkoriščanje razvojnih potencialov na
problemskih območjih,
- Posreden učinek: zmanjševanje razvojnih razlik med
regijami,

- Neposreden učinek: zmanjšanje socialne izključenosti,
rast in ustvarjanje novih delovnih mest

Neposredni učinki:
- nova delovna mesta in zaposlovanje,
- boljša dostopnost do informacij,
- zagon in rast novih podjetij,
- povečanje števila izvoznikov,

Glede na to, da so področja internacionalizacije, turizma in
tujih neposrednih investicij prepoznana kot ena od
pomembnejših področij delovanja ministrstva, bomo v
sodelovanju z izvajalskimi institucijami, sledili opredeljenemu
cilju predvsem z investicijskimi konferencami, sejemskimi
nastopi, povezovanjem s potencialnimi investitorji, one
stop shop, gospodarskimi delegacijami itd.

- povečanje števila turistov.
Posredni učinki:
- spodbujanje obsega podjetništva tudi v turizmu,
- višja stopnja prepoznavnosti Slovenije kot lokacije za tuje
neposredne investicije,
- večanje mednarodne konkurenčnosti podjetij.
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- zmanjšanje administrativnih ovir za gospodarske subjekte
(10. Strateški projekt prenove regulacij poklicev in
dejavnosti, Enotni dokument)
- preprečevanje nastajanja novih administrativnih ovir (MSP
test).
- Z Ministrstvom za finance bomo konstruktivno sooblikovali
davčno reformo in iskali možnosti za prestrukturiranje
davkov.

3.

Izboljšanje poslovnega okolja, še
posebej
z
zmanjševanjem
administrativnih
ovir
in
sooblikovanjem davčne reforme, pa
tudi s krepitvijo enotnega trga

December
2016

- Vzpostavitev celovitega, prijaznega, stabilnega in
povezanega podjetniškega podpornega okolja za
potencialne podjetnike in podjetja v vseh fazah s ciljem
poenostavitve postopkov in zagotavljanja osnovnih
podpornih storitev informiranja in svetovanja na enem mestu
(VEM točke).
- Preko subjektov podpornega okolja bomo zagotavljali tudi
specializirane storitve za spodbujanje specifičnih vsebin ali
ciljnih skupin ter evidentirali administrativne ovire, s katerimi
se srečujejo uporabniki.
- Nadgradnja normativnega okvira registrskega prava in
dela avtorskega;
- Dopolnitev pravnega okvirja varstva potrošnikov.
- Krepitev enotnega trga na področju prostega pretoka blaga
in storitev.

Neposredni učinki:
- boljša podpora pri povezovanju usposabljanju, mreženju
in promociji, ter krepitev varstva potrošnikov,
- lažje čezmejno poslovanje,
- prihranek časa in denarja za obstoječe in potencialne
podjetnike zaradi zagotavljanja informacij o zahtevah in
spodbudah države v zvezi s poslovanjem podjetij z
državo na enem mestu,
- izboljšanje položaja imetnikov pravic in uporabnikov
varovanih del,
- preglednejše delovanje subjektov
Posredni učinki:
- bolj pregledno, učinkovito ter stabilno delovanje institucij
podpornega okolja,
- bolj pregledno in učinkovito delovanje kolektivnih
organizacij,
- zmanjšanje administrativnih ovir,
- zmanjšanje davčnih obremenitev gospodarstva,
- povečanje učinkovitosti in konkurenčnosti,
- krepitev pravne varnosti,
- izboljšanje dostopa do informacij ter storitev za uspešen
nastanek, razvoj in rast podjetij.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Minister:
dr. Peter Gašperšič
Št.

Aktivnost

Rok

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Na področju železniške infrastrukture se bo nadaljevala
rekonstrukcija, nadgradnja, modernizacija, elektrifikacija ter
nadgradnja komunikacijskih sistemov na progah na Sredozemskem
in Baltsko Jadranskem koridorju, s katerimi se zagotavlja TEN-T
standarde in interoperabilnost s sistemi vseh železniških
operaterjev v Evropi.

1

Uresničevanje kohezijskih projektov iz
finančne perspektive 2014-2020 na
področju
železniške
in
cestne
infrastrukture

2016

V letu 2016 se načrtuje:
- Začetek gradbenih del na progi Poljčane Bistrica;
- Zidani most-Celje;
- izvedba razpisa za izbiro izvajalca za izdelavo projektne
dokumentacije za nadgradnjo obstoječega tira Šentilj-Maribor;
- izdelava projektne dokumentacije nadgradnje postaje
Pragersko;
- gradnja izvlečnega tira in
- pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja; priprava predloga
Zakona o izgradnji nove železniške povezave med Divačo in
Koprom in s tem ustanovitev posebnega projektnega podjetja v
izključni lasti RS; zagotovitev študije ovrednotenih variantnih
rešitev za celovito ureditev železniške povezave za drugi tir
Divača – Koper.
Na področju cestne infrastrukture se bodo začela sanacijska
dela za 10 premostitvenih objektov na omrežju glavnih in
regionalnih cest;
- Gradnja druge etape v prvem kvartalu in nadaljevanje gradnje
prve na AC Draženci – Gruškovje;
- Sprejem DPN, začetek projektiranja in geološko-geomehanskih
raziskav za drugo cev predora Karavanke;
- Sprejem DPN za A1 – Velenje;
- Priprava projektne dokumentacije za HC Novo mesto – Maline;
- Gradnja polnega priključka Šmarje Sap;
- Začetek gradnje protivetrne zaščite na odseku HC Razdrto –
Vipava in sicer v nižinskem delu. Projekt bo predvidoma trajal 3
leta.

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja ipd)
imeli od projekta
-

Boljši pogoji za prevoz tovora;
Večje propustne zmogljivosti proge;
večja prevozna zmogljivost;
Večje udobje in varnost infrastrukture za potnike;
skrajšanje potovalnega časa;
povečanje prometne varnosti;
zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

-

Zmanjšanje prometnih zastojev;
izboljšanje pogojev za lokalno prebivalstvo;
nemoten potek prometa;
boljša povezava regij;
večji časovni prihranki;
večji potencial za razvoja regij;
izboljšanje dostopnosti do AC omrežij.
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2

3

Energetska sanacija stavb

Nacionalni program za izvajanje
Strategije razvoja prometa v RS

2016

V letu 2016 se bo začelo črpanje kohezijskih sredstev
Operativnega programa evropske kohezijske politike 2014-2020, v
katerem je za energetsko obnovo javnih stavb namenjenih 115
mio EUR nepovratnih in 50 mio povratnih sredstev.
Podlaga: Navodila za izvajanje projekta energetske sanacije stavb
do l. 2023 ter smernice in usmeritev za pripravo projektne
dokumentacije. Predvidene aktivnosti:
- v mesecu februarju bo objavljen prvi poziv za posredovanje
predlogov projektov in pripadajoče dokumentacije za energetsko
sanacijo stavb v lasti države;
- predvidoma marca bo objavljen prvi razpis za stavbe v lasti
lokalnih skupnosti;
- V letošnjem letu se bodo začeli realizirati štirje pilotni projekti.

- Ekonomske koristi: prihranki energije, dodatne naložbe,
dodatna delovna mesta, povečan BDP, javnofinančne
koristi, povečana vrednost nepremičnin, spodbude za
raziskave in razvoj, konkurenčnost industrije in rast
razvoja.
- Družbene koristi: zmanjšana energetska revščina, vpliv
na zdravje, izboljšano bivanjsko ugodje in višja
produktivnost.
- Okoljske koristi: zmanjšane emisije toplogrednih plinov,
zmanjšana onesnaženost zraka
- Koristi z vidika energetskega sistema: zmanjšanje
porabe fosilnih goriv, vpliv na diagram odjema električne
energije.

- Do poletja bo pripravljen Operativni načrt za izvajanje Strategije
razvoja prometa v RS in sicer v obliki Nacionalnega programa.
- Predlog Nacionalnega programa bo spremljal tudi Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zagotavljanju sredstev za investicije v prometno
infrastrukturo. Za stabilno financiranje investicijskega
vzdrževanja in novogradenj na državnem cestnem omrežju bi
morali zagotoviti v ta namen vsaj 200 milijonov evro na leto.

- Nacionalni program bo določil projekte, potrebna
finančna sredstva, roke za realizacijo, nosilce in
podrobnejše aktivnosti za izvedbo ukrepov iz Strategije.
- S stabilnim virom financiranja investicijskega vzdrževanja
in novogradenj na državnem cestnem omrežju bomo
zagotovili redno in enakomerno financiranje projektov,
ki bodo opredeljeni v Nacionalnem programu ter bistveno
pospešili
rehabilitacijo
(predvsem)
državnega
cestnega omrežja, ki je zaradi pomanjkanja sredstev v
letih po začetku krize, propadalo in je sedaj v slabem ali
zelo slabem stanju. S tem se bo izboljšala varnost ter
zadovoljstvo udeležencev v prometu. Omogočeno bi
bilo stabilno okolje za gradbeni sektor.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Ministrica: dr. Maja Makovec Brenčič
Zap.
št.

Aktivnost

Rok

Kratek vsebinski opis in opombe

Priprava Zakona o vajeništvu.

1.

Uvedba modela vajeništva, profesionalni razvoj
učiteljev, podjetnost, odprta učna okolja,
povezovanje z lokalnim in mednarodnim
okoljem

Izvedba pilotskega modela preverjanja vajeništva v
izbranih dejavnostih, skupaj z delodajalci in drugimi
socialnimi partnerji.
31.12.2016

Izhodišča Zavezništva o vajeništvu
Priprava in izvedba razvojnih programov in
projektov za dvig kakovosti in odprtosti učnega
okolja ter profesionalnega razvoja strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju.
Izvedba programov financiranih iz kohezijskih virov.

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja ipd)
imeli od projekta
Možnost povezovanja izobraževanja in gospodarstva in
povečevanje zaposlitvenih možnosti posameznikov.
Z uvedbo modela vajeništva se bo povečala
usposobljenost posameznikov za opravljanje dela, pridobili
bodo kompetence potrebne na sodobnem trgu dela. Z
boljšo usposobljenostjo delovne sile se bo povečala
konkurenčnost podjetij.
Vključevanje v projekte za pridobivanje dodatnih
kompetenc za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti.
Ustvarjeni bodo pogoji za odprt in kakovosten pretok
znanja ter pogoji za profesionalni razvoj učiteljev. Učitelj je
in bo ključen nosilec znanja, ki ga kakovostno prenaša ne
zgolj mladim ampak tudi odraslim.

Sprejetje novelacije Zakona o visokem šolstvu na
področju kakovosti (prehod na institucionalno
akreditacijo),
stabilnosti
financiranja
in
internacionalizacije.

2.

Doseganje sinergij visokega šolstva (VŠ) in
znanosti s spremembami zakonodaje ter
izboljšanje kakovosti, internacionalizacije in
sodelovanja z gospodarstvom

15.11.2016

Sprejetje novega zakona o Razvojni in raziskovalni
dejavnosti ter vzpostavitev etičnega razsodišča na
področju raziskovalne dejavnosti
Priprava in sprejetje Strategija internacionalizacije
visokega šolstva.

Znanje, raziskave in razvoj so predpogoj za doseganje
novih dodanih vrednosti razvoja družbe in konkurenčnosti
gospodarstva.

Osredotočenost na sodelovanje med visokošolskim,
znanstvenim in gospodarskim sektorjem in
ustvarjanjem ustreznih podpornih okolij.

3.

Sprejetje strateških dokumentov s področja
informacijske družbe ter zagon Slovenske
digitalne koalicije

20.6.2016

Sprejetje Digitalne strategije Slovenije, Strategije
kibernetske varnosti in akcijskih načrtov.

Informacijska tehnologija je del vsakdana posameznika,
zato si bomo prizadevali, da omogočimo dostopno, varno
in cenovno ugodno uporabo sodobnih tehnologij.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Minister:
Boris Koprivnikar

Št.

Aktivnost

Rok

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
- Priprava enotnega finančnega načrta na področju
informacijske tehnologije; rok: 28. 2. 2015
- konsolidacija kadrov; rok: 31. 12. 2017
- konsolidacija
informacijsko
infrastrukture; rok: 31. 12. 2017

1.

Reorganizacija/centralizacija informatike v
državni upravi

komunikacijske

- vzpostavitev sistema varnostne politike na področju
IT; rok: 31. 12. 2017

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta
- nudenje računskih, shranjevalnih, razvojnih, poslovnih
in drugih zmogljivosti v obliki storitev za državno
upravo, podjetja, državljane, fakultete itd.;
- povečanje števila novih digitalnih delovnih mest, s
čimer bomo pripomogli k boljšim zaposlitvenim
možnostim mladih itd.;
- še višja stopnja informacijske varnosti;
- še višja stopnja varnosti pri dostopanju do interneta;

31.12.2017

- zagotovitev delovanja mobilnih in drugih e-identitet ter
kvalificiranih digitalnih potrdil;
- nadgradnja orodij informacijske tehnologije in e-storitev
kanalov za ponujanje storitev javne uprave končnim
uporabnikom v smislu bolj celovitega pokrivanja potreb
uporabnikov po konceptu življenjskih dogodkov ("vse
na enem mestu" oz. one-stop-shop), omogočena
uporaba tudi za tujce);
- vzpostavitev enotnega sistema ključnih merljivih ciljev
in kazalnikov na MJU
- vzpostavitev podatkovnega skladišča za delovanje
poslovne analitike (s podatki iz različnih virov)
- implementacija sistemov vodenja kakovosti v organe
javne uprave

2.

Vzpostavitev mehanizmov za merjenje
učinkovitosti na ravni organizacij in
posameznih javnih uslužbencev

31.12.2017

- Sistem merljivih ciljev bo prispeval k dvigu osebne
odgovornosti zaposlenih, preglednosti spremljanja
porabe virov in rezultatov dela skupaj z ustreznim
nagrajevanjem s ciljem dviga učinkovitosti,
optimizaciji in racionalizaciji delovanja na vseh
ravneh v ministrstvih, organih v sestavi, vladnih
službah in upravnih enotah.
- Izboljšana analitična in ažurna podpora odločanju
za potrebe izvajanja politik in bolj učinkovito ter
razvojno usmerjeno poslovanje organov državne
uprave, bolj transparentno delovanje države, hitrejša
priprava različnih poročil, ki zahtevajo kvantificirane
podatke.
- Z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti se
bo pri zaposlenih preko rednih samoocen delovanja
organov skupaj z akcijskimi načrti ukrepov spodbujala
odprtost za spremembe, usmerjenost v uporabnika,
inovativnost, razvoj in stalne izboljšave.
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- vzpostavitev pogojev za centralizirano ravnanje z
nepremičninami države
- prenos dela nepremičnin, za katere obstajajo
nedvoumni in preverjeni podatki o lastništvu države v
centralizirano ravnanje na MJU (prvi del s
01.01.2016, drugi del s 01.01.2017).

3.

Centralizacija stvarnega premoženja

1.1.2017

- V omenjenih terminih naj bi bilo na MJU
prerazporejeno ustrezno število strokovnih kadrov,
izveden naj bi bil prenos osnovnih sredstev,
- urejeno financiranje ravnanja s prenesenimi
nepremičninami in financiranje dela prerazporejenih
zaposlenih.

- Zmanjševanje višine tekočih in obratovalnih stroškov.
- Zmanjševanje stroškov za najemnine.
- Poenotenje normativov in standardov površine in
opremljenosti prostorov.
- Pravna urejenost nepremičnin.
- Zniževanje stroškov upravljanja in varovanja ter
poenotenje postopkov.
- Racionalizacija kadrov, ki svoje delo opravljajo na tem
področju

- Preostale nepremičnine bodo ostale v upravljanju
dosedanjih upravljavcev.
- Pravno neurejene nepremičnine se bodo po izvedeni
pravni ureditvi prenesle v upravljanje pristojnemu
upravljavcu.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Minister:
mag. Dejan Židan

Št.

1

Aktivnost

Izpeljava javnih razpisov za ukrepe Programa
razvoja podeželja 2014–2020

Rok

december
2016

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta

V okviru programa razvoja podeželja bomo izpeljali
do 20 javnih razpisov, namenjenih sofinanciranju
investicij in razvojnih programov za področje
kmetijstva, prehrane in gozdarstva. Vrednost
razpisanih sredstev bo predvidoma med 140 mio in
150 mio evrov.

Ob povprečni stopnji sofinanciranja med 30% do 50%
bomo zagnali investicijski cikel v vrednosti do 350 mio
evrov, ki bo omogočal prilagajanje in prestrukturiranje
kmetijskega, prehranskega in gozdarskega sektorja,
podprl pričetek kmetovanja mladih kmetov, prenos
znanja…

Pospeševanje mednarodne in izvozne aktivnosti
slovenskega kmetijstva, prehrane in gozdarstva.
Izvajanje ciljnih aktivnosti za:

Rast izvoza na EU trg in tretje trge, zato rast proizvodnje
in zaposlenosti, večji delež izvoza bo hkrati izboljšal
pogajalsko moč do domačih kupcev.

- projekt Črna Gora

2

Pospeševanje mednarodne vpetosti kmetijstva,
prehrane in gozdarstva

december
2016

- projekt Kitajska
- projekt Rusija
- koordinacija 16+1 v gozdarstvu
- svetovni dan čebel
- 6. mednarodni sejem Zeleni teden v Berlinu

3

Nadgradnja in implementacija nadgradnje PRP

december
2016

Poenostavitve zahtev pri kmetijsko okoljskem
podnebnem plačilu, višja plačila za ekološko
kmetovanje na travinjo, razširitev podpor za
dobrobit živali na govedo, ki se pase.
Poenostavitve vlog pri uveljavljanju subvencij
za manjše investicije.

Več vključenih kmetij v okoljsko-kmetijske ukrepe, lažje
izvajanje zaradi poenostavitev, financiranje premika živali
na pašo, posredna pomoč mlečni proizvodnjo.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA KULTURO
Ministrica: mag. Julijana Bizjak Mlakar
Zap.
št.

Aktivnost

Rok

Kratek vsebinski opis in opombe

Gre za eno izmed štirih prioritet ministrov
za kulturo EU v obdobju 2015-2018.

1.

Varovanje, ohranjanje, promocija
razvoj kulturne dediščine

in

Tekoče
naloge v letu
2016

Naloge vključujejo realizacijo načrtovanih
aktivnosti v okviru projektov s področja
kulturne dediščine, ki so opredeljene v
načrtih dela za leto 2016 Direktorata za
kulturno
dediščino,
Direktorata
za
ustvarjalnost, IRSKM in Arhiva RS. ter
služb ministrstva za kulturo in realizacijo
načrtovanih projektov za leto 2016, za
katere je ministrstvu uspelo pridobiti
sredstva
integralnega
proračuna
in
nepovratna evropska sredstva.

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja ipd) imeli od projekta
Kulturna dediščina je velika dragocenost in prednost, ki ji je treba priznati
primerno vlogo in težo kot strateški vir prihodnjega gospodarskega,
okoljskega in družbenega razvoja Slovenije in EU.
Neposredno vpliva na druge politike in sektorje kot npr. gospodarstvo in v
okviru tega še posebej na turizem v obliki kulturnega turizma (povezava z
aktivnostjo pod zap. tč. 3).
Predstavlja doslej premalo izkoriščeno možnost Slovenije za
gospodarski razvoj, nova delovna mesta in gospodarsko rast.
Kulturna dediščina mora biti pripoznana kot pomemben vir za lokalni
razvoj, gospodarsko rast in družbeno kohezijo.
Varovanje obsega tudi prizadevanja za prenos za kulturo pomembnih
kapitalskih naložb za razvoj kulturnih dobrin javnega interesa.
Varovanje obsega tudi reševanje sukcesije po bivši SFRJ in restitucije
z Italijo. Nadaljevanje projekta »Digitalizacija skupne arhivske dediščine« v
Arhivu Jugoslavije in nadaljevanje prizadevanj za vrnitev slovenskega
arhivskega gradiva iz Beograda ter za vrnitev odpeljanega slovenskega
arhivskega gradiva v Italijo.
Cilj je vzpostaviti mehanizme za razvoj trajnostnega upravljanja snovne
in nesnovne ter digitalne kulturne dediščine, pri čemer sodelujejo javni
sektor, zasebni deležniki in civilna družba. – sodelovanje med različnimi
ravnmi upravljanja – prenos dobrih praks v Slovenijo, kar naj omogoči
krepitev zmogljivosti za poklicne strokovnjake za dediščino in vpliva
na prenos tradicionalnih spretnosti in veščin, znanj in izkušenj in se
realizira tudi v novih poklicih in dobrih praksah za kulturne in
izobraževalne ustanove.
Priprava temeljev, s pomočjo katerih bo možno pripraviti oceno tveganja in
popis ukrepov zaščite kulturne dediščine pred posledicami naravnih
katastrof in oboroženih konfliktov.
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Gre za eno izmed štirih prioritet ministrov
za kulturo EU v obdobju 2015-2018.

2.

Krepitev
kulturne
raznolikosti,
varovanje
in
krepitev
razvoja
slovenskega
jezika,
promocija
kakovostne
slovenske
kulture
v
mednarodnih
odnosih,
krepitev
medkulturnega in medverskega dialoga

Tekoče
naloge v letu
2016

Naloge vključujejo realizacijo načrtovanih
aktivnosti v okviru projektov s področja
krepitve kulturne raznolikosti, varovanja in
krepitve razvoja slovenskega jezika,
promocije kakovostne slovenske kulture v
mednarodnih
odnosih
in
krepitve
medkulturnega dialoga, ki so opredeljene v
načrtih dela Direktorata za kulturno
dediščino, Direktorata za ustvarjalnost,
Direktorata za medije, IRSKM in Arhiva RS
in služb ter urada ministrstva za kulturo in
realizacijo načrtovanih projektov za to
področje za leto 2016, za katere je
ministrstvu uspelo pridobiti sredstva
integralnega proračuna in nepovratna
evropska sredstva.

Gre za dve izmed štirih prioritet ministrov
za kulturo EU v obdobju 2015-2018.

3.

Krepitev
kulturnega
kreativnega
sektorja in krepitev dostopnosti kulture
in spodbujanje vključujoče kulture

Tekoče
naloge v letu
2016

Naloge vključujejo realizacijo načrtovanih
aktivnosti v okviru projektov s področja
krepitve kulturnega kreativnega sektorja, ki
so opredeljene v načrtih dela Direktorata
za kulturno dediščino, Direktorata za
ustvarjalnost, Direktorata za medije,
IRSKM in Arhiva RS ter služb ministrstva
za kulturo in realizacijo načrtovanih
projektov za to področje za leto 2016, za
katere je ministrstvu uspelo pridobiti
sredstva
integralnega
proračuna
in
nepovratna evropska sredstva.

V okviru te prioritete se bodo izvajale aktivnosti spodbujanja in
(so)financiranja kakovostnih kulturnih vsebin javnega interesa, izvajal
nadzor nad porabo sredstev, promocija in številne druge aktivnosti
MK, JAK, SFC, JSKD, drugih institucij, NVO, samozaposlenih s
področja kulture in drugih ministrstev v Sloveniji ter izven nje.
MK se bo trudilo za stabilno delovanje javnih zavodov kot pomembnih
institucij kakovosti slovenske kulture, omogočiti pa tudi delovanje NVO in
izboljšati položaj samozaposlenih v kulturi. V okvir te aktivnosti sodi tudi
spodbujanje medverskega dialoga in reševanje odprtih vprašanj
verskih skupnosti, prizadevanje za enake možnosti manjšinskih
etničnih skupnosti in invalidov na področju kulture.

Pomembno je omogočiti kulturnemu kreativnemu sektorju dostop do
finančnih sredstev. Poleg spodbud iz javnih sredstev so lahko pomemben
vir sredstev sponzorstva, donacije in različni zasebni viri. Ministrstvo si bo
prizadevalo za denarne spodbude in davčne olajšave (npr. pri filmu), za
spodbudo trga na področju umetnostni npr. likovne umetnosti (predlog
nakupovanja slovenskih del pri investicijah v javno infrastrukturo, v državno
infrastrukturo) ipd. Okrepiti je treba nadzor nad kolektivnimi
organizacijami, ki delujejo na področju avtorskih pravic in izboljšati
položaj avtorjev s področja kulture – v okviru tega sodeluje ministrstvo
pri pripravi zakonodaje z MGRT in Uradom za intelektualno lastnino.
Spodbujati je treba primere dobrih praks za ukrepe, namenjene
podjetnikom v kulturnem kreativnem sektorju.
V okviru te prioritete bo MK sodelovalo z drugimi akterji pri oblikovanju
turistične ponudbe na osnovi snovne in nesnovne kulturne dediščine kot
dejavnika konkurenčnosti, da bi pritegnili nove oblike trajnostnega turizma.
K temu lahko prispeva tudi digitalizacija kulturnih vsebin, ki spodbuja razvoj
načrtov potovanj ob upoštevanju kulturnih dejavnosti, povezanih s sodobno
umetnostjo, festivali in kulturnimi dogodki.
Zagotavljanje dostopnosti kulture z različnimi mehanizmi kulturne
politike (razpisi, spodbude projektom izven osrednje Slovenije, varovanje
kulture manjšin in etičnih skupnosti, skrb za slovensko kulturo v zamejstvu
in pri Slovencih po svetu ipd.).
Krepitev slovenske identitete in razvoj kulturne zavesti in izražanja opredelitev dobrih praks pri razvijanju kulturne zavesti in njenem
vključevanju v izobraževalne politike v šoli in za vseživljenjsko učenje.
Izvajanje Konvencije Unesca o zaščiti in spodbujanju raznolikosti
kulturnega izražanja in določitev prihodnjih prioritet. Proučiti njeno uporabo
zlasti v digitalnem okviru.. Podpreti vključevanje kulture v program EU za
razvojno sodelovanje in krepitev strateškega pristopa h kulturi v
zunanjih odnosih EU.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Ministrica: mag. Vesna Györkös Žnidar

Št.

Aktivnost

1.

Odkrivanje in preiskovanje gospodarskih
kaznivih dejanj z veliko premoženjsko
škodo, korupcijo, hudimi in organiziranimi
oblikami kriminalitete ter kaznivimi dejanji
zoper premoženje

2.

3.

Zagotavljanje varnosti schengenske meje
ob nadaljevanju množičnih migracij prek
meje

Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu
z izvajanjem Nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa in nalog iz
Obdobnega načrta za zagotavljanje
varnosti cestnega prometa v letih 2015 in
2016

Rok

stalna
naloga

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta

- Preiskovanje gospodarskih kaznivih dejanj z veliko
premoženjsko škodo, vključno s kaznivimi dejanji na
škodo bančnega sistema, korupcijskih in premoženjskih
kaznivih dejanj.

- večji občutek varnosti prebivalcev;

- Okrepljeno sodelovanje v evropski multidisciplinarni
platformi za boj proti kriminalu, okrepljeno sodelovanje z
Europolom, državami članicami EU in državami
Zahodnega Balkana;

- Večje število odkritih tovrstnih kaznivih dejanj
- večje zaupanje državljanov in gospodarskih subjektov v
pravno državo;
- večja pravna varnost gospodarskih subjektov;
- manj oškodovanja lahko prinese večjo blaginjo.
- večji občutek varnosti prebivalcev;

celo leto

Policija bo nadzorovala dotok migrantov ob spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri izvajanju nalog
bo sodelovala s tujimi varnostnimi organi, UNHCR, civilno
zaščito, slovensko vojsko in drugimi.

- zmanjšanje števila prometnih nesreč z najhujšimi
posledicami ( mrtvi in hudo telesno poškodovani) in s
tem boljša prometno varnost;

celo leto

Izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti v cestnem
prometu za manj prometnih nesreč z najhujšimi
posledicami:
- izvajanje poostrenih nadzorov na področjih, ki imajo
največji vpliv na prometno varnost (hitrost, alkohol,
droge, varnostni pas, nadzor tovornih vozil, varnost
šibkejših udeležencev v prometu (motoristi, kolesarji,
pešci)),
- nabava tehnične opreme za nadzor cestnega prometa,
- kadrovska popolnitev PPP,
- uporaba novih tehnologij pri vodenju postopkov v
cestnem prometu (POS terminali, e-Policist),
- vzpostavitev nadzornih točk na avtocestnem omrežju,
- zaključek pilotnega projekta sekcijskega merjenja hitrosti
na avtocesti.

- ohranitev gospodarskih in drugih dobrobiti, ki izhajajo iz
ohranitve schengenskega prostora (prostega pretoka
ljudi, blaga in storitev).

- zmanjšanje stroškov države, ki nastanejo kot posledica
prometnih nesreč (smrt udeleženca – 1.601.335 evrov,
huda telesna poškodba – 193.689 evrov),
- boljša pretočnost cestnega prometa in s
zmanjšanje
stroškov
transportnih
podjetij
zmanjšanje gospodarske škode;
- večji občutek
državljanov.

varnosti

in

večje

tem
ter

zadovoljstvo
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Ministrica: Andreja Katič

Št.

1.

2.

3.

Aktivnost

Prenova
sistemske
zakonodaje
na
obrambnem
področju
ter
priprava
srednjeročnega obrambnega programa

Priprava nacionalnega programa varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih
2016 do 2022

Izvedba projekta vzpostavitve in prilagoditve
kriznega upravljanja sodobnim varnostnim
izzivom

Rok

30.9.2016

15.9.2016

31.12.2016

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Pripravljen bo nov Zakon o obrambi, kot temeljni
sistemski zakon na obrambnem področju, s katerim se bo
posodobilo rešitve, s katerimi se ureja temeljna vprašanja
organizacije ter delovanja obrambnega sistema. Sočasno
bodo pripravljene tudi spremembe in dopolnitve Zakona o
službi v Slovenski vojski. Pripravljen bo Srednjeročni
obrambni program 2016-2020, s katerim bo opredeljen
razvoj obrambnih zmogljivosti države v srednjeročnem
obdobju.
Zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
je trajen in strateški cilj Republike Slovenije. Z nacionalnim
programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
bodo določeni temeljni cilji na tem področju v obdobju do
leta 2022. Temeljni cilj programa bo zmanjšanje števila
nesreč ter preprečitev oziroma ublažitev njihovih
posledic. Program bo usmerjen v preventivo ter hkrati v
povečanje sposobnosti za hitro in učinkovito ukrepanje ob
nesrečah.
Z namenom posodobitve sistema kriznega upravljanja se
bo nadaljeval in zaključil projekt vzpostavitve in
prilagoditve kriznega upravljanja sodobnim varnostnim
izzivom, kot eden od vladnih projektov. Predlagane bodo
konkretne organizacijske rešitve ter vzpostavljeni
mehanizmi za spremljanje in odzivanje na vse vrste
potencialnih kriz.

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci,
podjetja ipd) imeli od projekta
S prenovo sistemske zakonodaje v obrambnem
sistemu bodo temeljne zakonske rešitve usklajene z
razvojnimi in strateškimi dokumenti na obrambnem
področju ter z rešitvami v okviru zavezništva. S tem
bo zagotovljeno nadaljnje delovanja in razvoj
obrambnega sistema ter povečana sposobnost
odzivanja na sodobne grožnje. Dodatno se bodo
uredila vprašanja izvajanja vojaške službe ter status
pripadnikov Slovenske vojske.
Z izvajanjem nacionalnega programa varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami se bo zmanjšalo
število nesreč, ter preprečilo oziroma ublažilo
njihove posledice, kar bo zagotavljalo varnejše in
bolj kakovostno življenje prebivalcem.

Zagotovljena bo večja zanesljivost zaznavanja,
spremljanja ter ukrepanja države v primeru različnih
kriz, s čimer bo povečana splošna varnost
državljanov.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrica: Irena Majcen

Št.

Aktivnost

Rok
Javna
obravnava
februar 2016
Predložitev v
obravnavo na
vladi: 24.5.2016

1.

Sprememba in nadgradnja prostorske,
gradbene in okoljske zakonodaje z vidika
optimizacije
postopkov
in
odprave
pomanjkljivosti v praksi

Rok sprejema v
Državnem
zboru:
22.10.2016

Predložitev v
obravnavo na
vladi:
15.11.2016;
Rok sprejema v
Državnem
zboru:
15.4.2017

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
Sprememba in nadgradnja prostorske, gradbene in okoljske
zakonodaje z vidika optimizacije postopkov in odprave
pomanjkljivosti v praksi z namenom ustrezne vključenosti
okoljskih vsebin v prostorske in gradbene postopke ter
učinkovitega upravljanja s prostorom in okoljem:
-

nov Gradbeni zakon,

-

nov Zakon o urejanju prostora,

-

nov Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih

Prenova prostorske in gradbene zakonodaje je v teku. Ne gre
zgolj za spremembe zakonov, temveč za nov Gradbeni zakon
in nov Zakon o prostorskem načrtovanju, v katerega bo
prenesen in spremenjen tudi znaten del določb Zakona o
umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor,
ki se posledično ne bo spreminjal, temveč v določenih členih
zgolj razveljavil. Sprememba pristopa je posledica velikega
števila spremenjenih določb oziroma drugačnega pristopa k
izdajanju gradbenih dovoljenj, kar po oceni MOP in pravilih
priprave predpisov terja celostno prenovo zakonov. Zaradi zelo
pomembne in zahtevne tematike se je nadgradnja odložila v
2016, da se skupaj z deležniki doseže ustrezno stopnjo
konsenza.
Spremembe in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja ali
ZVO-2 :
- združevanje postopkov: OVS, OVD in GD, skladno z
rešitvami prenovljene prostorsko-gradbene zakonodaje;
- CPVO, PVO postopki, soglasodajalstvo
- Podrobnejša ureditev subsidiarne odgovornosti države in
občine;
- Emisije in standardi kakovosti okolja;
- Izboljšati ureditev na področju ravnanja z odpadki: hierarhija
ravnanja z odpadki, razširjena odgovornost proizvajalca;
- Izboljšati okoljski vidik v primeru stečaja podjetja;
- Preveriti ureditev na področju obratovalnega monitoringa v
smislu zagotavljanja kakovosti in neodvisnosti (zaupanje
organov in javnosti);
- Izboljšati ureditev okoljskih dajatev;
- Izboljšati ureditev finančnih jamstev;
- Izboljšati ureditev gospodarskih javnih služb GJS;
- Izboljšati inšpekcijsko nadzorstvo;
- Globe: preučitev višine in razmerij

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci,
podjetja ipd) imeli od projekta
Glavni cilj prenove prostorske in gradbene
zakonodaje je v čim večji meri zmanjšati
investicijsko
tveganje,
olajšanje
postopkov
pridobivanja gradbenih dovoljenj, vključno s
krčenjem zahtevane dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja in olajšanjem postopkov
pridobivanja predpisanih soglasij. Poseben
poudarek je pri prenovi prostorske in gradbene
zakonodaje
namenjen
tudi
združevanju
postopkov, predvsem postopka pridobivanja
okoljevarstvenega
soglasja
in
izdajanja
gradbenega dovoljenja, pa tudi postopka
podrobnejšega prostorskega načrtovanja in
izdajanja gradbenega dovoljenja.

Poenostavitev izdajanja soglasij in poenotenje
pridobivanja OVS in OVD z gradbeno zakonodajo.
Izboljšanje preglednosti na področju okoljskih
dajatev.
Izboljšave na področju ravnanja z odpadki.
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Predložitev v
obravnavo na
vladi: 6.12.2016;
Rok sprejema v
Državnem
zboru:
10.5.2017
2015-2020
December 2019
Postopoma do
december 2020

Spremembe Zakona o ohranjanju narave (tipologija in
rangiranje režimov, soglasodajalstvo, pogoji za umeščanje v
Natura območja in druga zavarovana območja) spremembe
predvidevamo predvsem v delu, ki se nanaša na spremembo
prostorsko-gradbene zakonodaje, na proučitvi višine glob, na
ureditvi vožnje v naravnem okolju,…
Program projektov eProstor:
- Zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana
zemljišča
- Izdelava spletnih servisov za dostop do prostorskih podatkov

Postopoma do
december 2020

- Vzpostavitev
prostorskega
nepremičnin

elektronskega poslovanja na področju
načrtovanja, graditve in evidentiranja

V letu 2016

- Izvedba dveh promocijsko posvetovalnih dogodkov
(predstavitev strateških usmeritev vzpostavljanja skupne
infrastrukture za prostorske informacije)

V letu 2016

- Izvedba ad-hock dogodkov, namenjenih izmenjavi izkušenj
pri doseganju medopravilnosti in primeri dobrih praks
Nadgradnja spletnega portala eVode:

2.

Nadaljnje aktivnosti za vzpostavitev in
nadgradnjo
portalov
in
sistemov
podatkovnih baz eProstor, eVode in
eOkolje (večleten projekt)

Junij 2016
Vključitev novih podatkovnih slojev v Atlas voda (vodna
zemljišča, hidrografija, ...)
December 2016
Tehnološka in grafična posodobitev portala eVode
Projekt eVode vključuje vzpostavitev in nadgradnjo ključnih
evidenc s področja upravljanja z vodami na Agenciji RS za
okolje. Podatkovne baze so vzpostavljene in delujejo. V letu
2016 bo sledila nadgradnja.
Avgust 2016

Program projektov eOkolje:
Sledi
priprava
projektne
naloge
za
vzpostavitev
informacijskega sistema Okolje, v katerem bodo vključeni
investicijski podatki (podatki o odpadkih, emisijah v vode,
zrak… ).

eProstor: S programom projektov e-Prostor bodo
imeli uporabniki na enem mestu zbrane,
enostavno dostopne in razumljive ter povezane in
standardizirane najpomembnejše informacije o
stanju
prostora
in
vzpostavljeno
enotno
informacijsko
infrastrukturo
za
prostorske
informacije. Zagotovljen bo dostop do zbirk
prostorskih podatkov, kar bo spodbujalo
gospodarsko rast in izboljšalo kakovost obstoječih
zbirk podatkov, predvsem njihove lokacijske
umeščenosti. V letu 2015 je bil zaključen sistem
evidentiranja za upravne akte na vseh UE in na
MOP.

eVode: Vsem uporabnikom bo omogočen
brezplačen dostop do informacij s področja
upravljanja z vodami na enem mestu preko
spletne vstopne točke na svetovnem medmrežju.
Vključno s podatki, ki do sedaj niso bili dostopni
širši javnosti, in bodo uporabni za izdelavo
hidrološko hidravličnih študij, načrtovanje ukrepov
za povečevanje poplavne varnosti, spremljanje
sprememb v okolju, prostorsko načrtovanje,
energetiko, arheologijo, kmetijstvo, gozdarstvo,…

Podatki in analize na portalu e Okolje bodo
podlaga za odločanje politik, spodbujanje inovacij
in investicij tudi za zeleno gospodarstvo. V letu
2015 je bil narejen popis obstoječih zadev.

Projekt e-Okolje vključuje vzpostavitev in nadgradnjo ključnih
evidenc s področja okolja in narave na ARSO in omogoča
izdelovanje okoljskih analiz, analiz primernosti za posege v
prostor, »hotspot« analiz za določanje kritičnih točk z vidika
okolja.
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April 2016

Priprava Operativnega programa ravnanja z odpadki

April 2016

Priprava programa preprečevanja nastajanja odpadkov
Ustanovitev delovne skupine za krožno gospodarstvo

Februar 2016

3.

Krožno gospodarstvo
Julij 2016

Medresorska delovna skupina na ravni generalnih direktorjev
in strokovnjakov, bo prispevala k identifikaciji potencialov v
Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo, koordinirala
pripravo stališč Slovenije do svežnja EK za krožno
gospodarstvo in vsebinsko sodelovala pri oblikovanju ustreznih
usmeritev
in
konkretnih
predlogov
za
izvajanje
ukrepov/instrumentov, ki izhajajo iz sprejetega OP EKP 2014 –
2020 in Strategije pametne specializacije.

Sveženj ukrepov in zakonodajnih predlogov je
namenjen temu, da omogoči evropskim podjetjem
in potrošnikom pri prehodu k močnejšemu in bolj
krožnemu gospodarstvu, v katerem se viri
uporabljajo bolj trajnostno. Krožno gospodarstvo
prinaša koristi za okolje in zdravje, ker je
odpadkov minimalno, izogibamo se tudi nevarnim
in strupenim snovem. Konkurenčnost se gradi na
lastnih virih ter njihovi učinkoviti rabi in tako
zmanjšuje odvisnost od uvoz in znižuje stroške.
Omogoča trajna delovna mesta, saj bodo bolj
zeleni izdelki in storitve ter načini porabe nujni
Dolgoročni ekonomski prihranki zaradi bolj trajnih
proizvodov, novih storitev (kot npr. delitev in
menjava), manjših stroškov za ravnanje z odpadki
in boljša kakovost življenja.

Izvedba včlanitve v program EllenMacArthur CE 100 Regions:
(članarina, tehnični dogovori).
Soorganizacija vsebinsko bolj
krožnem gospodarstvu 2016

fokusirane

konference

o

November 2016

Ministrstvo za okolje in prostor si je že v letu 2015 prizadevalo
za predstavitev pomena in priložnosti koncepta krožnega
gospodarstva kot enega najbolj razvitih modelov v okviru
zelenega gospodarstva.
Priprava komunikacijskega gradiva o konceptu krožnega
gospodarstva

Junij 2016

V letu 2016 načrtujemo intenziviranje operativnega
medresorskega sodelovanja na tem področju, ki bo omogočalo
in podpiralo učinkovite spremembe v konkurenčnosti in okoljski
učinkovitosti slovenskega gospodarstva.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Minister:
mag. Goran Klemenčič

Št.

1.

Aktivnost

Reforma mreže sodišč, sodnega sveta,
sistema
imenovanja
in
udejanja
odgovornosti
sodnikov
ter
povečanje
preglednosti delovanja sodstva in državnega
tožilstva

Rok

Sprejem
ukrepov po
fazah od
junija 2016 –
decembra
2016

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
- Uzakonitev enovitega prvostopenjskega sodnika
- Reforma mreže rednih in specializiranih sodišč
- Predlogi ustavnih sprememb za uveljavitev preizkusnega
mandata za sodnike in državne tožilce in za prenos
imenovanja sodnikov iz državnega zbora
- Sprejem zakona o sodnem svetu
- Prenos pristojnosti disciplinskih postopkov s sodišč na
sodni svet
- pričetek delovanja t.i. sodnega Supervizorja z objavo
anonimiziranih sodb na spletu
- uzakonitev »ločenih mnenj« na vrhovnem sodišču
- sprememba sodnega reda glede možnosti slikanja in
javnosti glavnih obravnav
- implementacija »časovnih standardov«
- boljša informatizacija državnega tožilstva

- Priprava gradiva vseh potrebnih institucionalnih in
normativnih sprememb ter akcijskega načrta ustanovitve
probacijske službe v RS.

2.

Uvedba probacijske službe

Konec 2016

Republika Slovenija je po dostopnih podatkih edina država
v Evropi, ki nima vzpostavljenega sistema izvrševanja
alternativnih sankcij na ravni države, saj trenutno nekatere
probacijske ukrepe izvajajo državni tožilci, centri za
socialno delo in zavodi za prestajanje kazni zapora,
izvajanje hišnega zapora, s katerim se lahko nadomesti
izvrševanje kazni zapora do devetih mesecev, pa nadzira
sodišče samo ali prek policije. Tako se tudi sodišče in
policija pojavljata kot organa, ki opravljata probacijske
dejavnosti, kar v drugih evropskih državah spada v
delovanje enovite probacijske službe.

Kaj bodo tretji (državljani,
podjetja ipd) imeli od projekta

uslužbenci,

- krepitev

mednarodne)

zaupanja širše
javnosti v delo sodišč.

(tudi

- pospešitev časa reševanja posameznih zadev
- Večja

odprtost dela pravosodnih organov
zasleduje isto prioriteto kot prva aktivnost, in sicer
krepitev zaupanja javnosti v delo sodišč.
Javna objava t.i. časovnih standardov bo
slehernemu posamezniku ali gospodarskemu
subjektu nudila verodostojno informacijo o
pričakovanem trajanju posamezne vrste
postopka
na
posameznem,
krajevno
pristojnem
sodišču,
kar
prinaša
zlasti
predvidljivost sodnih postopkov.

- Boljše varnostne razmere (manjši odstotek
povratništva) in izboljšanje mehanizmov za
resocializacijo obsojencev/zapornikov
- izboljšanje
možnosti
za
zaposlitev
obsojencev/zapornikov in pridobitev izobrazbe;
- doslednejše
izvajanje
varnostnih
izrečenih s strani sodišča;

ukrepov,

- izvajanje resocializacijskih
prestani kazni.

tudi

ukrepov

po
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Institut skupinske tožbe bo v primerih množičnih
sporov
pomembno
vplival
na
izboljšanje
učinkovitosti in skrajšanju postopkov.

3.

Vzpostavitev zakonske in organizacijske
podlage za uveljavitev skupinskih tožb v
potrošniških,
odškodninskih
in
delovnopravnih sporih

Junij 2015

Nov zakon o skupinskih tožbah

Z novim zakonom načrtujemo uzakonitev možnosti
uveljavljanja množičnih zahtevkov z eno tožbo. To
bo razbremenilo sodišča posamične, individualne
obravnave zahtevkov strank in vodenje individualnih
pravdnih postopov, kar bo seveda sodiščem
omogočilo racionalizacijo spremljajočih nesodnih
opravil, ki jih morajo opraviti ob obravnavanju
posamezne tožbe. Posledično to pomeni večjo
stroškovno učinkovitost glede na število zahtevkov,
ki bodo rešeni znotraj enega spora. Hkrati bo tudi
strankam omogočena racionalnejša obravnava
njihovih zahtevkov, saj bo v navedenih primerih
odpadla potreba po vodenju več samostojnih
dokaznih postopkov, kar pomeni zmanjšanje
stroškov postopka tudi za stranke.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ministrica: Marija Milojka Kolar Celarc

Št.

1.

2.

Aktivnost

Zakon o zdravstvenem varstvu
zdravstvenem zavarovanju

Rok

in

Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ureditev področja koncesij)

13.10.2016

30.9.2016

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta

- zakonska ureditev pravic in obveznosti iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja;
- preoblikovanje sistema prostovoljnega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja;
- pregled pravic, ki dokazljivo ne prinašajo ustreznih
koristi za zdravje ali rezultatov zdravljenja glede na
stroške;
- delovna skupina za pripravo novega zakona je že bila
imenovana, glede vsebinskih rešitev, bo priprava
zakona temeljila na ugotovitvah, ki jih je podala
Analiza zdravstvenega sistema v RS.

Državljani, uslužbenci:
- ohranitev univerzalne pokritosti prebivalcev s pravicami
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja;
- večja solidarnost (bolj enakomerno obremenitev
posameznikov skladno z njihovimi zmožnostmi);
- večja finančna stabilnost;
- boljša namenska izkoriščenost sredstev, ki so
namenjena zdravstvu;
- enak in pravičen dostop do zdravstvene oskrbe za vse
uporabnike.
Uslužbenci, podjetja
- izboljšanje zdravja, kar pomeni večjo produktivnost dela;
- izboljšanje zdravja zaposlenih/prebivalcev kar pomeni
večjo produktivnost in manj izdatkov iz naslova
nadomestil.

- vzpostavitev sistema, ki bo podrobneje uredil delo
zasebnih zdravstvenih delavcev in omogočal
podeljevanje koncesij na transparenten način;
- odprava
nejasnosti
ureditve
in
postopkov
podeljevanja koncesij glede na spremembo
zakonodaje po letu 2006 (nov Zakon o javno
zasebnem partnerstvu: obvezen javni razpis za
podelitev koncesije, koncesije se podeljujejo samo za
določen čas;
- odprava neusklajenost ureditve podeljevanja koncesij
za nedoločen čas s temeljnimi načeli prava EU in s
tem
pravom
EU
(to
so
nediskriminacija,
transparentnost, sorazmernost in medsebojno
priznavanje);
- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti pri pregledu
podeljenih koncesij;
- osnutek zakona je že bil v javni obravnavi.

Državljani, uslužbenci:
- izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev prebivalk
in prebivalcev Slovenije;
- določitev jasnih kriterijev za podeljevanje koncesij (pogoji
za pridobitev in razlogi za odvzem dovoljenja za
opravljanje zdravstvene dejavnosti, določitev pogojev za
podeljevanje in odvzem koncesij, postopek za podelitev
koncesije, koncesijska pogodba , nadzor nad izvajanjem
koncesij, evidenca podeljenih koncesij).
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3.

Ureditev področja čakalnih dob

31.12.2016

- izvajanje pilotnega projekta za skrajšanje čakalnih
dob;
- ugotovitev razlogov za čakalne dobe;
- priprava ukrepov za skrajševanje čakalnih dob;
- prečiščenje čakalnih seznamov;
- spremembe Zakona o pacientovih pravicah in
Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za
posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja
čakalnih seznamov.

Državljani, uslužbenci:
- večja dostopnost do zdravstvenih storitev;
- skrajševanje čakalnih dob;
- določitev jasnih kriterijev za napotitve;
- obvezno elektronsko vodenje čakalnih dob,
- redno poročanje o čakalnih dobah.
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Ministrstvo: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Minister:
Karl Erjavec
Št.

1.

Aktivnost

Aktivno,
prepoznavno
in
verodostojno
mednarodno
delovanje RS pri soočanju z
aktualnimi izzivi in grožnjami

Rok

2016

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)
MZZ se bo osredotočalo na medsebojno prepletena vprašanja
zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti, človekovih pravic,
vladavine prava in trajnostnega razvoja. Nekaj ključnih aktivnosti:
- MZZ bo v koordinaciji s pristojnimi resorji sodelovalo pri pripravi
ukrepov na evropski in globalni ravni za zajezitev migrantskega
vala, ob upoštevanju mednarodnega prava in človekovih
pravic.
- Prizadevali si bomo za odpravljanje temeljnih vzrokov
migracij. V tem smislu bomo podpirali in sodelovali pri iskanju
diplomatskih/političnih rešitev posameznih kriz. Prav tako so temu
namenjeni projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja ter
nudenja humanitarne pomoči.
- Preko članstva v Svetu OZN za človekove pravice (2016-18) bo
MZZ nadaljevalo z aktivnostmi za krepitev mednarodnih
mehanizmov promocije in varovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (s posebnim vsebinskim poudarkom na
pravicah otrok, žensk in starejših).
- V luči implementacije Agende 2030 za trajnostni razvoj bo MZZ
pripravilo novo Resolucijo o mednarodnem razvojnem
sodelovanju in spremembe Zakona o medn. razvojnem
sodelovanju.
- Podpirali bomo mednarodne pobude in ukrepe v boju proti
terorizmu ter v skladu z lastnimi interesi in kapacitetami v njih
sodelovali.
- Nadaljevali bomo z aktivnostmi, povezanimi z glavnimi
kandidaturami v mednarodnih organizacijah, pri čemer posebej
izpostavljamo kandidaturo bivšega PRS dr. Türka za mesto
generalnega sekretarja OZN.

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja
ipd) imeli od projekta
- Migracijski pritiski s seboj prinašajo varnostne,
gospodarske, humanitarne in socialne izzive. S
sodelovanjem pri oblikovanju in izvajanju skupnih
rešitev ščitimo interese RS, njenih državljanov ter
gospodarskih in drugih pravnih subjektov.
- Zagotavljanje mednarodne varnosti in stabilnosti ter
naslavljanje
vzrokov
in
odpravljanje
posledic
mednarodnih kriz in konfliktov, je v političnem,
varnostnem in gospodarskem interesu RS, njenih
državljanov ter gospodarskih subjektov.
- Močni mednarodni mehanizmi s področij človekovih
pravic, razvoja, miru in varnosti ter kazenskega
pravosodja ščitijo tudi slovenske državljane ter
spodbujajo krepitev teh sistemov znotraj države.
- Razvojno sodelovanje je pomemben okvir za
preprečevanje konfliktov in temeljnih vzrokov
nestabilnosti, zato aktivnosti Slovenije na tem področju
prispevajo tudi k varnosti njenih državljanov, koristijo
gospodarskemu sodelovanju ter krepijo prepoznavnosti
države.
- Z aktivnim predstavljam kandidatur RS in njenih
predstavnikov v mednarodnih organizacijah ter z
izpolnjevanjem obveznosti se krepita mednarodni
ugled in kredibilnost RS.
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- Izvajanje javne diplomacije doma in v tujini ter v sodelovanju s
pristojnimi resorji promocija slovenske kulture in jezika,
vključno s splošno promocijo Slovenije v letu obeleževanja 25.
obletnice samostojnosti.

2.

Krepitev
pomena
javne
diplomacije
in
nadaljnje
poglabljanje
delovanja
gospodarske diplomacije

2016

- Fokusiranje aktivnosti gospodarske diplomacije na prioritetne
tuje trge (ZDA, Japonska, Turčija), tradicionalne trge (EU,
Zahodni Balkan, RF, Švica) ter perspektivne regije, kjer bi
veljalo okrepiti prisotnost slovenskih podjetij (Kitajska, Zaliv,
Centralna Azija, Indija).
- Nadaljevanje dinamike rednih zasedanj mešanih komisij za
gospodarsko sodelovanje (Belorusija, Kitajska, Makedonija,
RF, Srbija, Turčija, Turkmenistan). Obenem si bomo prizadevali
za zagon novih (Katar, ZAE).

- Aktivnosti gospodarske in javne diplomacije, kot dela
nabora
ukrepov
slovenske
vlade
pri
internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ima
pomembno vlogo pri vstopu slovenskih, izvozno
usmerjenih podjetij na tuje trge in podpori
slovenskim podjetjem pri izhodnih investicijah.
- Uspešnosti podjetij na tujih trgih pozitivno vpliva na
gospodarsko rast, saj rast slovenskega BDP
pomembno temelji na izvozu.
- Trajna gospodarska rast je temelj za blaginjo države in
državljanov.

- Podpora malim in srednjim podjetjem pri njihovem vstopanju
na tuje trge (delavnice priložnostih znotraj gospodarske
diplomacije, o vizumski politiki, o vključevanju v medn. razvojno
sodelovanje).
- RS bo skladno s političnimi in gospodarskimi interes, v letu 2016
okrepila diplomatsko prisotnost v tujini, vključno z
zastopanostjo slovenskih predstavnikov v mednarodnih
organizacijah.

3.

Krepitev diplomatske prisotnosti
Republike
Slovenije
v
mednarodnem okolju in povečanje
nivoja
zaščite
slovenskih
državljanov v tujini

2016

- Načini krepitve diplomatske prisotnosti bodo prilagojeni
okoliščinam, potrebam, učinkovitosti ter racionalnosti. Obenem
bomo pri tem upoštevali nove oblike sodelovanja (kolokacije z
drugimi državami EU ali EEAS, nerezidenčni veleposlaniki s
sedežem na MZZ).
- Uvedena bo stalna dežurna služba MZZ, ki bo državljanom
stalno dosegljiva ter namenjena predvsem zagotavljanju pomoči v
nujnih in nepredvidljivih situacijah (naravne nesreče, teroristični
napadi).

- Krepitev diplomatske prisotnosti RS v svetu odpira
dodatne možnosti za vstop slovenskih podjetij in
proizvodov na svetovna tržišča, kar prispeva k
gospodarski rasti ter s tem k blaginji države in
državljanov. Obenem diplomatska prisotnost omogoča
tudi boljšo konzularno zaščito.
- Z okrepljeno diplomatsko prisotnostjo se bo okrepila
tudi politična in siceršnja prepoznavnost RS.
- Stalna dežurna služba bo na voljo državljanom, ki se
bodo v tujini soočali z nujnimi in nepredvidljive primere,
nudila pa bo tudi druge osnovne informacije, osnovne
informacije, s čemer se bo kvaliteta storitev, ki jih MZZ
nudi državljanom, znatno povečala. Na ta način bo
zagotovljena višja raven zaščite slovenskih
državljanov v tujini.
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SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Ministrica: Alenka Smerkolj

Št.

Aktivnost

Rok

Kratek vsebinski opis in opombe
- Predstavitev prvega osnutka vizije na posvetu vlade
RS

1.

Priprava dolgoročne strategije
razvoja Slovenije (vizija 2050,
strateški načrt 2030)

- Razprava in uskladitev z ministrstvi in ostalimi
deležniki o viziji Slovenije 2050

December
2016

- Vzpostavitev spletne strani in izvedba spletne anketa
- Uskladitev dogovora na ravni vlade glede vizije 2050
- Identifikacija ključnih razvojnih prioritet in ciljev do
2030

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci, podjetja ipd)
imeli od projekta

Jasno začrtano smer dolgoročnega razvoja Slovenije, ki bo
temeljila na predlogu vizije Slovenije o tem, kako želimo živeti v
letu 2050 in ki bo sprejeta na vključujoč način. Hkrati z vizijo pa
bodo definirana tudi ključna prioritetna področja razvoja države
do leta 2030, ki bodo smernica vladi in ministrstvom za pripravo
in izvajanje srednjeročnega akcijskega načrta.

- Priprava Strategija razvoja Slovenije do leta 2030 in
sprejetje dogovor glede izvajanja in spremljanja
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- Uskladitev uredb in navodil z evropskimi podlagami,
- Vzpostavitev informacijskega sistema

2.

Dokončna vzpostavitev sistema
koriščenja evropskih sredstev za
programsko obdobje 2014-2020 in
izvajanje v skladu s sprejetimi
operativnimi programi.

- Akreditacija sistema upravljanja in nadzora,

december
2016

- Izbor in izvajanje prvih
programskem obdobju;

projektov

v

novem

- Preusmeritev od »črpanja sredstev« na doseganje
rezultatov
- Pričetek izvajanja finančnih instrumentov iz VFO
2014-2020 (Skupaj z MGRT, MOP in MZI)

- Slovenija ima v obdobju 2014-2020 izvajanja na voljo 3,2
milijarde evrov. Več kot milijarda evrov bo namenjena za
spodbujanje
podjetništva,
zagon
novih
podjetij,
internacionalizacijo ter razvoj novih poslovnih modelov za
mala in srednja podjetja. Skoraj 500 milijonov evrov bo
namenjenih vlaganju v zaposlovanje, krepitev in razvoj
človeških virov, mobilnost in vlaganja v izobraževalni
sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod na trg
dela. 150 milijonov evrov za povečevanje socialne
vključenosti in zmanjševanje tveganja revščine ter aktivno
staranje. 895 milijonov evrov sredstev Kohezijskega sklada
bo Slovenija usmerila v izgradnjo okoljske in prometne
infrastrukture ter na področje trajnostne rabe energije.
- V okviru evropskega teritorialnega sodelovanja pa imajo
slovenski partnerji priložnost, da prispevajo k ''odpiranju meja'',
k iskanju skupnih rešitev za makro-regionalne probleme,
prenos izkušenj in znanj. Programi podpirajo trajnostni
turistični razvoj skupnega obmejnega prostora, bogatega z
naravno in kulturno dediščino, prispevajo k ohranitvi biotske
raznovrstnosti, krepitvi raziskav, tehnološkega razvoja in
inovacij, zmanjšanju poplavne ogroženosti, trajnostni rabi
vodnih virov, krepitvi sodelovanja med javnimi institucijami.
- Finančni inštrumenti bodo omogočali dostop do financiranja za
MSP in podporo razvojno raziskovalnim projektov podjetij ter
energetska sanacija stavb v javnem sektorju. S pomočjo
aktivacije privatnih investitorjev bo dosežen ustrezen finančni
vzvod na javna sredstva.
- S skupnimi vlaganji, tako zasebnimi kot javnimi, ter strateškim
povezovanjem, bo lahko Slovenija dolgoročno uspešno
zagotavljala kvalitetna delovna mesta in visoko dodano
vrednost, kar je pogoj za dvig življenjskega standarda ljudi na
raven, ki jo pričakujemo in si jo tudi zaslužimo.
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- Izvedba zadnjih plačil za izdatke, pri upravičencih ter
priprava zahtevkov za povračila,
- Zaključevanje projektov ter priprava končnega
poročila o izvajanju operativnega programa za
programsko obdobje 07-13 – za vse tri OP.

3.

Zaključevanje
obdobja

programskega

december
2016

- Zaključevanje
čezmejnih
in
transnacionalnih
programov za obdobje 2007 – 2013
- Izvajanje in zaključevanje programov mednarodnih
finančnih mehanizmov(EGP in Norveški finančni
mehanizem)

Doslej je bilo iz sredstev ESRR, ESS in KS :
- ustvarjenih več kot 45.000 novih delovnih mest,
- v aktivnosti v okviru spodbujanja podjetništva in
prilagodljivosti, zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih,
razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, enakosti
možnosti
in
spodbujanja
socialne
vključenosti
ter
institucionalne in administrativne usposobljenosti vključenih
preko 610.000 oseb,
- podprtih preko 3.000 podjetij,
- ustvarjenih preko 1.300 novih inovacij in patentov,
- podprtih več kot 600 raziskovalnih projektov,
- zgrajenih preko 12.000 novih širokopasovnih priključkov in
dostop do širokopasovnega interneta zagotovljen več kot
73.000 ljudem,
- število nočitvenih kapacitet se je povečalo za 12.000,
- zgrajenih in posodobljenih 70 km cest,
- 86 km posodobljenih železniških prog
- več kot 144.000 prebivalcev je pridobilo kvalitetnejši in
varnejši vodovodni sistem, 96.947 prebivalcev pa je bilo
priključenih na kanalizacijski sistem;
- iz programov transnacionalnega sodelovanja ustvarjenih 800
delovnih mest v razvojnih institucijah
- iz programov čezmejnega sodelovanja je bilo podprtih 408
projektov v katerih je sodelovalo več kot 1.125 slovenskih
partnerjev.
V okviru Programa Norveški in EGP finančni mehanizem je bilo
doslej sofinanciranih:
- 33 NVO projektov (na področju človekovih pravic,
demokracije, otroci in mladina, socialna enakost, zagotavljanje
socialnih pravic in varstvo okolja),
- 102 štipendij za študente, 47 za učitelje in strokovnjake, 5
za raziskovalce in 45 v šolskem sektorju.
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URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Minister: Gorazd Žmavc

Št.

Aktivnost

1.

Izvedba sanacijskega načrta za Slovence
v Avstriji in Razvojnega načrta za
Slovence v Italiji

Kaj bodo tretji (državljani, uslužbenci,
podjetja ipd) imeli od projekta

Rok

Ukrepi (kratek vsebinski opis in opombe)

2016

- Izvedba sanacijskega načrta za Slovence v
Avstriji (Šport in mladi, Znanstveni instituti,
tednik Novice, Korotan Dunaj)
- Razvojnega načrta za Slovence
(Videmska in Goriška pokrajina)
- Dokončna konsolidacija
središč in Slovenskih hiš

Slovenskih

v

Italiji

Slovenci
v
zamejstvu
ohranjajo
možnost
nemotenega delovanja in lastnega razvoja, matična
domovina pa ohranja enotni narodnostni, kulturni in
gospodarski prostor.

knjižnih

- okrepitev aktivnosti s področja ustvarjalnosti
(Slovenski zamejski orkester, podpora slovenskim
avtorjem),
2.

Povezovanje slovenskih knjižnih središč
in
slovenskih
hiš
na
področju
ustvarjalnosti

2016

- okrepitev aktivnosti s področja knjige (Znamka
Slovenska knjiga),
- okrepitev aktivnosti s področja Kulture (Kulturni
centri in programi);

Slovenci
v
zamejstvu
ohranjajo
možnost
nemotenega delovanja in lastnega razvoja, matična
domovina pa ohranja enotni narodnostni, kulturni in
gospodarski prostor.

- okrepitev aktivnosti s področja narodne identitete
(jezik in narodotvornost).
- Vzpostavljanje čezmejnih regij ter podpora
čezmejnim evropskim projektom, ki vključujejo
slovensko narodno skupnost izven meja RS.
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3.

Povezovanje slovenskih raziskovalcev,
podjetnikov in arhivov zunaj RS

Raziskovalci:
24. 2.2016

Konferenca SLOVENSKI MOŽGANI krožijo prek meja,
predstavitev slovenskih raziskovalnih ustanov zunaj RS
(na Univerzi Maribor)

Podjetniki:
14. 4. 2016
(predvidoma)

Poslovna
konference
Mednarodno
povezovanje
lokalnega podjetništva na Bavarskem, v sodelovanju z
VP Berlin in GK Muenchen ter slovenskimi podjetniki in
gospodarskimi ustanovami v Nemčiji,
Jeseni predvidena podobna konferenca v Sloveniji –
lokacija še ni določena.

Arhivi:
skozi vse leto

Arhivi: v sodelovanju z ARS pošiljanje arhivarjev ARS v
slovenska društva in njihove arhive v Srbiji, BiH, Hrvaški
in Argentini, več obiskov skozi vse leto.

Povezovanje
slovenskih
raziskovalcev,
znanstvenikov, profesorjev idr. v tujini med seboj in
z matično Slovenijo lahko bistveno prispeva k
bogatitvi in rasti znanstveno-raziskovalnega in
izobraževalnega polja v RS ter njuni pametni
internacionalizaciji.
Povezovanje
slovenskih
podjetnikov
in
gospodarskih ustanov iz Nemčije z malimi in
srednjimi podjetniki iz Slovenije ima lahko zelo
konkretne
pozitivne
učinke
na
povečanje
gospodarskega sodelovanja med RS in (predvsem
južno) Nemčijo, pripomore lahko k tesnejši povezavi
naših izseljenih podjetnikov z matično domovino.
V arhivih slovenskih društev v svetu se nahaja
izjemno dragoceno arhivsko gradivo, ki je marsikje
še vedno neurejeno in neustrezno hranjeno.
Največjo korist od projekta bo imel Arhiv RS, ki tega
gradiva še nima evidentiranega, korist bodo imela
tudi sama društva, saj je namen tudi podučiti in
pomagati pri pravilnem hranjenju, digitaliziranju in
evidentiranju gradiva.
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