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1. UVOD
Leta 2016 bomo obeležili 25 let oziroma četrt stoletja, odkar je Slovenija samostojna in neodvisna
država. Na prehojeno pot lahko gledamo bolj ali manj ponosno.
Po letih gospodarske in finančne krize, slabega gospodarjenja z bankami in podjetji, in nenazadnje
tudi z državo, je čas, da z optimizmom pogledamo v prihodnost. Da na prepreke pogledamo kot na
izzive. Teh se je v vseh teh letih nabralo kar nekaj. Vendar jih namerava vlada odpraviti.
Kar Slovenija najbolj potrebuje v tem času, je optimizem. Med odločevalci, vsemi vejami oblastmi,
mnenjskimi voditelji, gospodarstveniki, ljudmi … Dobro bi bilo, da bi stopili skupaj in si nehali metati
polena pod noge. Sosed sosedu, stranka stranki … Veriga se nikoli ne prekine.
Da smo lahko ponosni in optimistični kažejo tako stabilni ekonomski kazalci kot tudi vedno večji
ugled Slovenije v svetu.
Vlada se bo letos še bolj odločno spopadla z zniževanjem javnofinančnega primanjkljaja – lansko
leto ji ga je uspelo spraviti pod 3 % BDP, v letošnjem letu pa je načrt 2,2 %.
Doseg tega cilja je odvisen predvsem od črpanja evropskih sredstev, in tu se lahko pohvalimo, da je
Slovenija izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 zaključila izjemno
uspešno: iz 19. mesta v sredini leta 2014, se je povzpela na 8. mesto v mesecu novembru 2015, in kar
na 4. mesto ob koncu leta 2015.
Na poti do vzdržnosti javnih financ Sloveniji pomaga tudi gospodarska rast. Po napovedih
mednarodnih in domačih institucij naj bi v letu 2015 dosegla med 2,3 in 2,7 odstotka, v 2016 pa naj bi
se nekoliko upočasnila in glede na ocene dosegla med 1,8 in 2,3 odstotka. Ključni motor gospodarske
rasti bo še naprej izvoz. Rast bruto domačega proizvoda (BDP) v zadnjem obdobju na četrtletni ravni
za vsaj 0,5 % presega povprečno gospodarsko rast v evroobmočju.
Kljub solidni gospodarski rasti in ostalim uspešnim kazalcem ne smemo zaspati na lovorikah, zato v
letu 2016 še ostajajo nekateri varčevalni ukrepi, ne glede na to, pa se bodo v letu 2016 izredno
uskladile pokojnine, sprostil se bo del zamrznjenih socialnih transferjev, deloma pa se bodo sprostili
tudi nekateri prejemki. Z novim letom se minimalna plača že obračunava po novi definiciji, iz katere so
izključeni dodatki za neugodno delo.
Vlada namerava v letu 2016 izboljšati tudi razmere na trgu dela. Po 1,5-odstotnem povišanju
zaposlenosti v letu 2016, se v naslednjih dveh letih pričakuje še nadaljnja rast. To se bo zrcalilo tudi v
nadaljnjem zmanjšanju brezposelnosti, ki naj bi se v povprečju leta 2016 znižala pod 109.000 oseb.
Vlada se bo v prihajajočem letu osredotočila tudi na vzpostavljanje takih davčnih pogojev, da bodo
stimulativni za tiste, ki ustvarjajo in zagotavljajo delovna mesta in ustvarjajo dodane vrednosti tako
gospodarstva kakor tudi družbe.
Vlada želi modernizirati uslužbenski sistem in pa tudi odpraviti anomalije na področju izplačevanj
dodatkov v javnem sektorju.
Vlada bo v letu 2016 vse svoje napore vložila v to, da bodo prebivalci Slovenije vse te pozitivne
premike čutili tudi v svojem vsakdanjem življenju. Nenazadnje se vsi ukrepi sprejemajo v dobrobit
ljudi, ne pa zato, da ostanejo mrtva črka na papirju.
Slovenijo v prihodnjem letu veliko dela čaka tudi na področju obvladovanja množičnih migracij, ki
potekajo skozi Slovenijo, in za katere ne kaže, da bi pojenjale. Vse vladne odločitve in rešitve v zvezi z
migracijskimi tokovi in valom beguncem bodo imele en sam cilj: ob humanem odzivu na tokove,
verjetno nepredstavljivih razsežnosti, poskrbeti predvsem in tudi za varnost prebivalcev Slovenije.
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2. KAZALCI USPEŠNOSTI SLOVENIJE
Zaposlenost: število delovno aktivnih prebivalcev (zaposlenih+samozaposlenih) brez kmetov se je
od novembra 2014 do novembra 2015 povečalo za približno 13 tisoč oseb oziroma za 1,7 %.
Brezposelnost: stopnja brezposelnosti po anketnih virih se je znižala z 9,4 % (november 2014) na
8,6 % (november 2015) in je močno pod povprečjem evrskega območja (10,5 %). V letu 2015 se je iz
evidence brezposelnih zaradi zaposlitve odjavilo 70.971 oseb. V letu 2015 je bilo na Zavodu za
zaposlovanje v povprečju prijavljenih 112.726 brezposelnih, kar je 6,1 % manj kot v letu 2014. Še bolj
občutno se je znižala raven brezposelnosti mladih (starih do 25. let) v tretjem četrtletju z 20,5 % v
2014, na 14,5 % v letu 2015. Delo je dobilo 4000 mladih. V evroobmočju je brezposelnost mladih 22,4
%, v celotni EU pa 20,2 %.
Rast BDP: rast BDP v zadnjih štirih četrtletjih za vsaj 0,5 odstotne točke presega gospodarsko rast
v evroobmočju.
Dodana vrednost v industriji: v prvih treh četrtletjih leta 2014 je v povprečju znašala 4,5 % v istem
obdobju 2015 pa v povprečju 5,3 %.
Javne finance: v primerjavi s preteklimi proračuni, ko se je javnofinančni primanjkljaj gibal tudi do
15% BDP, proračun za leto 2016 predvideva znižanje primanjkljaja na 2,3 %, v letu 2017 pa na 1,7
%. Zaradi dviga kredibilnosti Slovenije na mednarodnih finančnih trgih in izboljšanja bonitetnih ocen
Slovenije se je znižala cena zadolževanja države. Znižanje pribitka nad srednjo obrestno zamenjavo
za 10-letno ročnost evrske obveznice RS v letu 2015 z 1,3 % na 0,7 %, pomeni prihranek v višini pol
milijarde evrov, ki bi jih sicer plačali za obresti. Po oceni Evropske komisije so za Slovenijo podani
dobri obeti za odpravo Postopka čezmernega primanjkljaja. To naj bi se zgodilo sredi leta 2016,
ko bodo znani končni podatki o primanjkljaju za leto 2015.
Vrednost blagovne menjave: v lanskem letu sta bili vrednosti izvoza in uvoza najvišji po vstopu
Slovenije v EU; Slovenija je lani izvozila za 23,94 milijonov evrov blaga, uvozila pa ga je za 23,19
milijarde evrov; izvoz se je s tem glede na leto 2014 povečal za 4,4 odstotka, uvoz pa za 2,7 odstotka.
Slovenija v očeh drugih:
-

-

-

-

Moody's je revidiral bonitetno oceno iz špekulativne Ba1 v investicijsko Baa3 s stabilnim
izgledom; S&P je revidiral oceno kreditnega tveganja iz stabilnega izgleda v pozitivnega, Fitch
pa iz kreditnega tveganja iz stabilnega izgleda v pozitivnega;
Baselski inštitut je v objavi poročila »Basel AML Index 2015 Report« Slovenijo na področju
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma med 152 državami postavil na visoko 3.
mesto, takoj za Finsko in Estonijo;
na lestvici konkurenčnosti Mednarodnega denarnega sklada je Slovenija v letu 2015 med 61
državami napredovala s 55. na 49. mesto;
po oceni Svetovne banke v poročilu Doing Business se je Slovenija med 189 državami s 35.
povzpela na 29. mesto;
na lestvici konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma je Slovenija med 140 državami
s 70. napredovala 59. mesto;
Slovenija se je glede na kazalec skrbi za okolje, ki ga izračunavajo na ameriški univerzi Yale,
med 180 državami uvrstila na 5. mesto. Pred nami so samo še Finska, Islandija, Švedska in
Danska;
Slovenija je po kazalniku Euro Health Consumer Index po prijaznosti zdravstva do uporabnika
(pacienta) med 35 državami napredovala z 19. na 15. mesto;
tuje institucije so zaznale napredek Slovenije tudi pri učinkovitosti delovanja pravosodnih
organov; raziskava Evropske komisije Justice Scoreboard je izpostavila Slovenijo kot pozitiven
zgled zaradi njenih uspehov pri odpravi sodnih zaostankov v ne-kazenskih primerih; po analizi
Svetovne banke Doing Business je Slovenija napredovala v nekaterih ključnih segmentih, kot
je 'sodno izvrševanje pogodb' ter kakovost pravosodnih storitev za prebivalstvo, kjer je celo
presegla povprečje držav v okviru OECD z najvišjimi dohodki, ter se na področju reševanja
stečajev in prestrukturiranja podjetij med 189 držav znašla na visokem 12. mestu.
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3. DOSEŽKI IN PREDNOSTNE NALOGE PO MINISTRSTVIH
3.1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
3.1.1. Dosežki
Na ministrstvu nam je v lanskem letu uspelo uveljaviti nekaj projektov in novosti, ki so pripomogli k
izboljšanju življenjskega standarda prebivalcev Slovenije.
Za državljane in državljanke je to vsekakor dvig minimalnega dohodka iz 270 evrov na 288,81
oziroma za dobrih 18 evrov, uvedba dodatnih petih dni plačanega očetovskega dopusta in delna
sprostitev dela zaradi krize zamrznjenih socialnih transferjev. Na podlagi teh sprememb bo
97.000 otrok prejelo višje otroške dodatke, 3.200 dijakov in študentov bo na novo upravičenih do
državne štipendije. Ministrstvo je v preteklem letu prvič podelilo tudi 1000 štipendij za deficitarne
poklice.
Z Ministrstvom za pravosodje smo sprejeli tako imenovano socialno novelo Zakona o izvršbi, s
katero smo pred izvršbami zaščitili socialne prejemke in tako okoli 10.000 prejemnikom omogočili, da
jim prejemki, kot so otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek ostanejo v celoti. Prej
se je namreč dogajalo, da so banke za stroške izvršbe prejemnikom denarne socialne pomoči
zaračunavale tudi več kot 30 evrov.
Za najranljivejše v družbi smo izvedli odpis dolga. Ljudi smo želeli razbremeniti starih bremen, da bi
jim šlo najprej lažje.
Brezposelnost se znižuje, tudi brezposelnost med mladimi se je v letu 2015 zmanjšala. Konec
decembra 2015 je bilo registriranih 26.938 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za
3.213 oseb oz. 10,7 % manj kot decembra 2014. Sprejeti so bili številni ukrepi za večje zaposlovanje
mladih in preprečevanje prekarnosti. Konec leta 2015 sta bila objavljena že prva dva razpisa iz nove
finančne perspektive, oba namenjena zaposlovanju mladih – Prvi izziv in Spodbujanje pripravništva
(skupaj za 3000 zaposlitev za mlade). Prvič doslej smo tudi uspeli študentsko delo vključiti v sistem
socialnih zavarovanj, mladim pa na ta način zagotoviti večjo pravno in socialno varnost.
Z interventnim ukrepom na področju trga dela uvajamo tudi začasne spodbude za zaposlovanje
starejših brezposelnih oseb. V primeru zaposlitve brezposelne osebe starejše od 55 let bo
delodajalec v celoti oproščen plačila prispevkov delodajalca za socialno varnost.
MDDSZ je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Upravo RS za zaščito in reševanje
pripravilo program javnih del z nazivom "Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov", v katerih je
zaposlitev dobilo 130 brezposelnih oseb.
Pripravili smo Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki uvaja koncept
enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se po novem izdaja v enotnem postopku na upravnih
enotah.
Z uveljavitvijo Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila za invalide smo tudi v praksi
naredili 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. Do uveljavitve
pravilnika so si invalidi morali te pripomočke, če so jih želeli imeti, plačati sami.
Sprejeta je bila Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2015 – 2020.
Uredili smo t.i. dvojni status za vse, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev na
enak način. Vsi, ki še želijo delati so dobili možnost uveljavitve izplačila 20% predčasne ali starostne
pokojnine, izplačilo pa ni več omejeno na 65 let starosti. Na novo smo uredili tudi področje poklicnega
zavarovanja.
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3.1.2. Prednostne naloge
Pomemben projekt ministrstva za to leto je reorganizacija centrov za socialno delo. V zadnjem
obdobju so se namreč socialni delavci prevečkrat 'izgubljali' v papirjih, na ministrstvu pa želimo, da
bodo imeli spet več časa za ljudi, za teren. Ker so bili centri v preteklih letih podvrženi dodatnim
delovnim obremenitvam na račun uvedbe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in so se
povečevale tudi potrebe po nudenju strokovne pomoči različnim skupinam uporabnikov, je načrtovana
ureditev zakonodaje, ki bo uredila odločanje nekaterih periodičnih letnih pravic (npr. otroškega
dodatka) po sistemu informativnega izračuna FURS. Tako bomo poskrbeli za razbremenitev
uporabnikov vlaganja vsakoletnih odločb, hkrati pa bi se na ta način razbremenili strokovni delavci na
CSD, saj jim ne bo treba voditi posebnih ugotovitvenih postopkov glede teh pravic.
Razvili in vzpostavili bomo celovit model socialne aktivacije, ki bo zagotovil transparentno, usklajeno in
celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključeni, in jim omogočili aktiven pristop
k reševanju njihovih socialnih stisk preko pridobivanja socialnih in delovnih kompetemc. Model
socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne institucije v procesu. V ta namen bomo
zagotovili EU sredstva iz nove finančne perspektive.
Pri novi organizacijski strukturi bomo zasledovali boljšo učinkovitost in večjo dostopnost
socialnovarstvenih storitev in na drugi strani večjo racionalizacijo dela, sredstev, virov. Zmanjševanje
števila zaposlenih ni predvideno, ohranile naj bi se vse obstoječe enote CSD.
Letos bomo s spremembami zakonodaje posegli predvsem na trg dela. Pripravljamo spremembe za
bolj fleksibilen trg dela, vendar ne na račun zmanjšanja zaščite in pravic delavcev. Želimo, da bi bile
vse oblike dela dostojne, pravične in da bi bile, kar se da podobne – tako po pravicah (socialna,
zdravstvena, pokojninska varnost) kot tudi po dolžnostih.
V letu 2016 pripravljamo odgovore na izzive dolgožive družbe. Pripravljamo Belo knjigo
pokojninskega zavarovanja, skupaj z Ministrstvom za zdravje pa tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Cilj
reforme sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence je vzpostaviti celovit sistem pomoči
osebam, ki so dolgotrajno ali trajno nesamostojne pri opravljanju temeljnih dnevnih in podpornih
aktivnosti ter socialnem vključevanju. Tak sistem naj bi temeljil na načelih značilnih za sisteme
socialnih zavarovanj kot so solidarnost, splošna (univerzalna) dostopnost, neprofitnost, ob tem pa bo
treba zagotoviti tudi fiskalno vzdržnost in kakovost, s poudarkom na oskrbi v domačem okolju. S
predlogom nove zakonodaje je predvideno oblikovanje enovitega, integriranega sistema storitev in
prejemkov, združitev vseh obstoječih finančnih virov, njihova učinkovitejša poraba ter zagotovitev
novih, dodatnih virov pri katerih bo vključena tudi neaktivna populacija. Za dolgoročno upočasnitev
hitre rasti javnih izdatkov za dolgotrajno oskrbo (in tudi za zdravstvo), bo treba zagotoviti tudi
učinkovitejšo preventivo, zgodnjo rehabilitacijo, ustrezno prilagajanje bivalnega okolja starejšim in
učinkovito uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij.
Ključno izhodišče reforme obstoječega sistema je, da gre pri dolgotrajni oskrbi za novo socialno
tveganje, ki ga je treba na ustrezen način zavarovati. O novem socialnem tveganju govorimo, ker se
bo število starejših, zlasti tistih po osemdesetem letu, ki so odvisni od tuje pomoči zelo hitro
povečevalo, in ker so brez dostopne in kakovostne dolgotrajne oskrbe ogroženi zdravje posameznika,
njegovo blagostanje, avtonomija in socialna vključenost.

4.1. Ministrstvo za finance
4.1.1. Dosežki
Za zagotavljanje vzdržnega stanja javnih financ je bil julija 2015 sprejet izvedbeni zakon o fiskalnem
pravilu, ki je uveljavil načela srednjeročne uravnoteženosti proračunov države brez zadolževanja, kot
predvideva 148. člena Ustave RS. Vlada se je zavezala k postopni odpravi javnofinančnega
primanjkljaja, ki se je z rebalansoma proračuna za leti 2014 in 2015 zmanjšal na 5,0 % in 2,9 %, v
proračunu za leto 2016 je predvidenih 2,3 %, v proračunu za leto 2017 pa 1,7 % javnofinančnega
primanjkljaja.
Za doseganje večje učinkovitosti davčnega sistema je bila februarja uveljavljena sprememba
zakona o davčnem postopku, s katero smo uvedli vezano knjigo računov za evidentiranje
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gotovinskega prometa, za katerega se računi ne izdajajo s pomočjo elektronske opreme. Za zajezitev
sive ekonomije je bil julija 2015 sprejet tudi zakon o davčnem potrjevanju računov, ki je uvedel t.i.
davčne blagajne in načelo, da mora biti o vsakem prejetem plačilu obveščena finančna uprava, kupci
pa morajo obvezno vzeti račun. To je le še eden od ukrepov v spopadanju s sivo ekonomijo, po
izračunih pa naj bi tako pobrali od 50 do 100 milijonov evrov več dajatev letno.
S sprejetjem novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je bilo odpravljeno dvojno
neobdavčenje.
Sprejeta novela zakona o uravnoteženju javnih financ je poskrbela za davčno razbremenitev aktivnih
dohodkov v višini nad 1,5 povprečne plače.
Tudi v letu 2015 se je nadaljevalo nadaljnje zmanjševanje stanja nerešenih pritožb na drugi stopnji
in krajšanje časov reševanja pritožb, kar pripomore k večji učinkovitosti pobiranja davkov in pravni
varnost zavezancev.
Za zmanjševanje administrativnih bremen je bila sprejeta novela zakona o davčnem postopku, ki
zavezancem omogoča lažje plačilo davčnega dolga, davčnemu organu pa večjo učinkovitost.
Sprejeta novela zakona o davku na dodano vrednost prinaša poenostavitev administrativnih
postopkov za uvoznike pri plačevanju DDV in likvidnostno razbremenitev gospodarstva v višini
približno 32 milijonov evrov letno.
S sprejetjem zakona o bančništvu so se zaostrile zahteve glede ureditve in postopkov
korporativnega in poslovnega upravljanja bank. Vzpostavljen je bil Sklad za reševanje bank, ki se
financira s prispevki bančnega sektorja in bo zagotavljal financiranje morebitnih ukrepov reševanja
bank v težavah (tudi dokapitalizacij). Sklad je bistveno zmanjšal tveganja za izredne obremenitve
javnih financ iz naslova reševanja bank.
Nadaljevalo se je prestrukturiranje bančnega sistema, ki je privedlo do združitev Abanke in Banke
Celje, nadaljevali pa so se tudi postopki nadzorovanega prenehanja poslovanja Probanke in Factor
banke.
Z novelo zakona o ukrepih RS za stabilnost bank se je natančneje razjasnilo položaj in pristojnosti
DUTB ter podaljšalo obdobje delovanja DUTB do konca leta 2022.
Sredi leta je bil potrjen odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, katere ključen namen je
razvrstitev naložb na strateške, pomembne in portfeljske. S tem korakom je bila narejena osnova
za nadaljnjo privatizacijo podjetij v državni lasti in za pregledno upravljanje teh podjetij.
Konec leta so bila sprejeta tudi merila za upravljanje kapitalskih naložb države in letni načrt
upravljanja Slovenskega državnega holdinga za leto 2016 in s tem postavljeni cilji za upravljanje
državnega premoženja v naslednjem triletnem obdobju vključno z načrtom za začetek postopka
privatizacije za nadaljnjih 20 podjetij v državni lasti.
Poleg prestukturiranja podjetij (Cimos, Alpina, Aha Emmmi, Litostroj Ravne, Aha Plastik, Polzela
tovarna nogavic, Farme Ihan, Avtotehna in Thermana), so bile v letu 2015 zaključene prodaje
Pivovarne Laško, Radenske, dela hotelov Bernardin in Elana, zaključena je bila privatizacija Žita,
SDH je podprl predlagano dokapitalizacijo Palome, za NKBM in Adrio Airways Tehniko pa sta bili
sklenjeni pogodbi o prodaji.
Uprava Republike Slovenije za javna plačila je izvedla projekt uvedbe e-računov za javni sektor, ki
omogoča avtomatizacijo obdelave prejetih dokumentov in racionalizacijo postopkov. V letu 2015 bodo
tako v javnem sektorju proračunski uporabniki prejeli kar 4 milijonov e-računov (lani le 22.000) in izdali
450.000 e-računov (lani 25.000). Izmenjava eRačunov prinaša racionalnejše poslovanje tako za
podjetja kot proračunske uporabnike: manjša poraba papirja, pošiljanje podatkov po varni elektronski
poti, avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje, celoten krog dela z računom je
avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem sistemu, knjiženje v računovodskem
sistemu…).
Združitev CURS in DURS se je izkazala za dobro v večjem izplenu javnofinančnih prihodkov (dobrih 4
% več kot v lanskem letu), nižjem davčnem dolgu (za slaba 2% nižji kot v lanskem letu) ter nižjih
stroških poslovanja FURS (za slaba 2% nižji kot v lanskem letu).
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Po sprejetju Zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić
(neprenesene vloge) in predstavitvi zakona na Odboru ministrskih namestnikov Sveta Evropa za
človekove pravice, se je lahko začelo vlaganje zahtevkov varčevalcev po zakonu.
4.1.2. Prednostne naloge
Ena glavnih prioritet Ministrstva za finance tudi v letošnjem letu ostaja nadaljevanje postopne
konsolidacije javnih financ, v okviru katere želimo zagotoviti še večjo transparentnost porabe
javnih sredstev z dokončanjem institucionalnega okvira upravljanja z javnimi financami (nov zakon o
javnih financah in zakon o računovodstvu), vzpostavitvijo delovanja Fiskalnega sveta, vzpostavitvijo
sistemskega spremljanja in obvladovanja tveganj za izvršitev proračunov enot sektorja države v
skladu z zastavljenimi cilji ter v sodelovanju z resorji in mednarodnimi institucijami nadaljevanjem
pregledov porabe javnih sredstev z namenom oblikovanja predlogov za učinkovitejšo rabo javnih
sredstev.
Z večjo transparentnostjo porabe javnih sredstev in s stabilnim javnofinančnim okoljem želimo
omogočiti ugodnejše poslovno okolje ter s tem stabilno ter trajno gospodarsko rast. Obenem
izboljšanje mednarodnega ugleda države zaradi javnofinančne konsolidacije prinaša ugodnejše
pogoje in stroške zadolževanja tako za državo kot tudi za gospodarske subjekte.
V okviru cilja izboljšanja poslovnega okolja, bo ministrstvo z več ukrepi, predvsem z davčnega
področja, prispevalo k pravičnejši porazdelitvi davčnega bremena med delom, potrošnjo in
kapitalom (premoženjem).
Okrepiti nameravamo zaupanje v pravičnost sistema javnih dajatev. To bomo storili s
povečanjem učinkovitosti pri pobiranju javnih dajatev, s povečanjem pravne varnosti z
odločanjem v pritožbenih davčnih in carinskih postopkih v razumnem roku, z enostavnejšim
predlaganjem davčnih obrazcev, napovedi in obračunov ter enostavnejšim in bolj
transparentnim poslovanjem s proračunskimi uporabniki.
Poskrbeli bomo tudi za še učinkovitejše upravljanje z državnim premoženjem in prestrukturiranje
podjetij, kjer bodo glavne aktivnosti usmerjene v zagotovitev izpolnjevanja temeljnih ciljev strategije
upravljanja kapitalskih naložb države, ki pomenijo izboljšanje korporativnega upravljanja družb v
državni lasti, uresničevanje strateških razvojnih ciljev, povečanje učinkovitosti razpolaganja z
naložbami in povečanje donosa na kapital, kar bo imelo neposredne in posredne učinke na proračun
in blagostanje državljanov s povečanjem prilivov v proračun, zaposlenosti in konkurenčnosti Slovenije.
Skladno z Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države je ključen cilj upravljanja
ustvarjanje donosa kapitalskih naložb države v višini 8 % na knjigovodsko vrednost kapitala
leta 2020. V naslednjih dveh letih je ciljna donosnost kapitalskih naložb države 6,30-odstotna za leto
2016 in 7,1-odstotna za leto 2017. Glede na Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016 se
načrtujejo sledeči prilivi iz naslova dividend kapitalskih naložb Republike Slovenije: v letu 2016 86,5
mio EUR, v letu 2017 125,3 mio EUR in v letu 2018 120,1 mio EUR. Poleg tega se za leto 2016
načrtujejo prilivi od prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije v višini 125 mio EUR.
Ob tem je treba upoštevati tudi cilje vezane na upravljanje premoženja prenesenega na DUTB, iz
naslova katerega skladno s cilji, ki si jih je zastavila Vlada za poslovanje DUTB, v tem in prihodnjem
letu pričakujemo 323 in 511 mio evrov.
Pri vseh teh aktivnostih bomo sledili ključnemu cilju - ohranjanju obstoječih in ustvarjanju novih
delovnih mest kot rezultat uspešnih prestrukturiranj podjetij, vključno z učinkovitimi državnimi
pomočmi.
Velika pozornost ministrstva bo v tem letu posvečena tudi zagotavljanju stabilnega in učinkovitega
finančnega sistema, ki zagotavlja učinkovito alokacijo kapitala v skladu s potrebami trga, kar koristi
tako imetnikom depozitov kot tudi gospodarskim subjektom. Prvim omogoča, da svoje prihranke
oplemenitijo, drugim pa, da pridobijo sredstva, potrebna za vzpostavitev učinkovite proizvodnje.
Ministrstvo bo nadaljevalo intenzivne mednarodne aktivnosti na področju finančnih odnosov, ki
vključujejo sodelovanje z bonitetnimi agencijami in ostalimi institucijami, ki spremljajo bonitetne ocene
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in uvrstitve RS na različnih lestvicah konkurenčnosti, ki realno odražajo stanje in napredek Slovenije.
V okviru mednarodne dejavnosti bo veliko pozornosti posvečene tudi učinkoviti zaščiti interesov RS
na področju nasledstva.

5. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
5.1.1. Dosežki
Ministrstvo je z novelo zakona o gospodarskih družbah pripomoglo k zmanjšanju pojavnosti
nepoštenih poslovnih praks pri ustanavljanju podjetij, prenašanju poslovnih deležev in poseganju
v osnovni kapital gospodarskih družb. Novela je pripomogla tudi z zamejitvi navzkrižnega lastniškega
povezovanja gospodarskih družb in preprečila, da bi družbenik ali podjetnik postala oseba, ki
zaposlenim ni korektno izplačevalo plač in prispevkov ali pa je zaposlovala na črno.
Z zakonom smo tudi sistemsko prvič uredili področje izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kar
štejemo za pomembno pridobitev na področju varstva potrošnikov.
Slovenski turizem je danes zelo uspešna gospodarska panoga. V lanskem letu je slovenski turizem
podrl vse rekorde. Poleg tega, da turizem predstavlja skoraj 13 odstotkov BDP, 8 odstotkov celotnega
izvoza in 40 odstotkov izvoza storitev, smo lani presegli še magično mejo desetih milijonov prenočitev
in dveh milijard evrov iz naslova obiska tujih turistov. Slovenski turizem se po odstotku rasti tako
uvršča nad evropsko povprečje. K še dodatnemu povečanju prihodkov z naslova tujskega turizma
bo nedvomno pripomogla tudi vnovična osamosvojitev in reorganizacija Slovenske turistične
organizacije.
V okviru prenove podjetniško inovacijskega podpornega okolja smo ob medresorskem
sodelovanju naredili prve korake na poti k uresničitvi strateškega vladnega projekta 6.3. VEM za
poslovne subjekte. Cilj prenove je predvsem v okolju doseči jasno razmejitev in prepoznavnost
institucij, na katere se s svojimi vprašanji in po pomoč obračajo potencialni in že delujoči podjetniki.
Pomemben prispevek k prenovi mreže VEM-točk bodo tudi podatki o administrativnih ovirah, ki smo jih
na terenu pridobili od uporabnikov storitev VEM-točk.
5.1.2. Prednostne naloge
Prizadevamo si za splošno izboljšanje poslovnega okolja tako za domača kot tudi za tuja podjetja,
ki poslujejo pri nas. Zato so prednostne naloge ministrstva v letu 2016 usmerjene predvsem v
zmanjšanje administrativnih ovir, zmanjšanje davčnih obremenitev gospodarstva in povečanje
konkurenčnosti našega gospodarstva. Sredi leta 2016 bomo s tako imenovanim MSP-testom
sistemsko poskrbeli za preprečitev nastanka novih administrativnih bremen, saj bomo tehtali vpliv
vseh novonastalih zakonodajnih predlogov na gospodarstvo. Skupaj z Ministrstvom za finance bomo
iskali javnofinančno vzdržne možnosti za davčno razbremenitev najbolj produktivnih.
Tudi v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za prenovo podjetniškega podpornega okolja podjetja v
vseh fazah rasti in razvoja, s ciljem poenostavitve postopkov in zagotavljanja osnovnih
podpornih storitev informiranja in svetovanja na enem mestu. Bistveni dve novosti, ki ju lahko v
okviru prenove mreže VEM-točk pričakujemo, sta pomoč podjetjem pri dostopu do finančnih virov in
enotna nacionalna točka za tuje investitorje, seveda z vso podporo, ki jo ti ob vstopu na slovenski
trg potrebujejo. Nacionalno VEM-točko bo predstavljala Javna agencija SPIRIT Slovenija. V
sodelovanju z izvajalskimi institucijami bomo v Slovenijo še intenzivneje kot doslej privabljali tudi tuje
investitorje in krepili čezmejno gospodarsko sodelovanje.
V sodelovanju z drugimi ministrstvi bomo iskali rešitve za razvoj vseh 12-ih slovenskih regij in
bomo skupaj tehtali, katere projekte je v regijah najbolj smiselno podpreti, da bi maksimirali potenciale
posamezne regije. Aktivno regionalno politiko bomo osredotočali na štiri problemska območjih z visoko
brezposelnostjo – Maribor z okolico, Zasavje, Pokolpje in Pomurje. Prva tri območja bodo imela na
voljo 8,7 milijonov evrov nepovratnih sredstev, Pomurje pa 4,8 milijonov evrov. Za zmanjševanje
stopnje brezposelnost bomo na omenjena območja privabljali tudi tuje neposredne investicije po
vzoru tujih primerov dobre prakse.
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Tudi v letu 2016 ostaja pomembna prioriteta delovanja ministrstva turizem in približevanje
srednjeročnemu cilju, to je povečanje prilivov iz naslova tujskega turizma na 3 milijarde evrov
letno. Najbolj smele načrte imamo v najpomembnejšem stebru slovenskega turizma – v zdraviliškem
in termalnem turizmu. Ta namreč že danes prispeva eno tretjino vseh slovenskih prenočitev in še
naprej izkazuje pozitivne trende rasti. Na področju zdraviliškega in termalnega turizma si do leta
2020 obetamo 3,3 milijone prenočitev letno, kar predstavlja 20-odstotno rast ter 300 milijonov evrov
letnih prihodkov, kar predstavlja 30-odstotno rast.
Z vidika potrošnikov je zagotovo pomembno izpostaviti, da uvajamo enotno dvoletno obvezno
jamstvo, ki ohranja pozitivne vidike obvezne garancije. Slednje omogoča večjo pravno varnost in lažje
uveljavljanje pravic, kolektivne tožbe idr. Z novo ureditvijo bomo tako zagotovili tudi visoko raven
varstva potrošnikov in lažje uveljavljanje pravic potrošnikov ob hkratnem znižanju nepotrebnih
administrativnih bremen za gospodarstvo.

6.1.1. Ministrstvo za infrastrukturo
6.1.2. Dosežki
Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru kohezijske politike finančne perspektive 2007-2013 počrpalo
98,2 % evropskih sredstev oz. 943,7 milijonov evrov od skupno razpoložljivih 960,88 milijonov evrov.
Tako ministrstvo zaključuje finančno perspektivo 2007-2013 z velikimi dosežki, tako na področju
posodobitve in nadgraditve prometne infrastrukture, kot tudi pri povečanju učinkovitosti na
področju trajnostne rabe energije. Izvedene investicije gospodarstvu odpirajo nove priložnosti,
ljudem prinašajo višjo kvaliteto življenja, in ne nazadnje gospodarstvo tudi z njihovo pomočjo dobiva
nov zagon.
V okviru kohezijskih sredstev se je leta 2015 končala energetska sanacija stavb v državni, občinski
in zasebni lasti. Vseh 587 projektov je bilo fizično in finančno zaključenih do 31.12.2015.
Od skupaj 201 milijonov evrov, je bila glavnina sredstev namenjena sofinanciranju energetske
sanacije javnih stavb. Zaključenih je bilo 352 projektov, od tega 15 bolnišnic, 7 srednjih šol, 20
domov za starejše, 7 visokošolskih projektov, 303 stavb v lasti lokalne skupnosti.
Poleg teh projektov je bilo zaključenih tudi 55 projektov na področju učinkovite rabe električne energije
ter 170 biomasnih projektov.
V tem letu je bilo zaključenih kar nekaj infrastrukturnih projektov. S področja železniške
infrastrukture rekonstrukcija, elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko-Hodoš (109
km), modernizacija železniške proge Divača-Koper, izgradnja železniškega radijskega omrežje GSMR v skupni dolžini približno 1.200 km (postavljenih je bilo 246 baznih postaj – stolpov GSM-R in 110
repetitorjev, opremljenih pa več kot 150 telekomunikacijskih prostorov na železniškem območju,
nadgradnja 5,6 km železniške proge Slovenska Bistrica-Pragersko in nadgradnja 7,5 km železniške
proge Dolga Gora-Poljčane. Na področju cestne infrastrukture smo izvedli rekonstrukcijo in
modernizacijo cestnih odsekov: Bača–Dolenja Trebuša, Dolenja Trebuša–Želin, zgrajene so bile
obvoznice Škofja Loka, Črnomelj, Šmartno pri Litiji, Gorenja vas, Ilirska Bistrica, Krško, rekonstruirali
smo 10 mostov na državnih cestah, dokončali in prometu predali predor Markovec kot nadaljevanje
hitre ceste v slovenski Istri, začeli z gradnjo AC Draženci Gruškovje, zgradili nekaj izvennivojskih
križanj in kolesarskih poti ter poskrbeli za 31.176 m protihrupnih ograj na 5 avtocestnih odsekih.
Zaključen je projekt poglabljanja vplovnega kanala v Bazen I v koprskem tovornem pristanišču
na globino -15 m. Z realizacijo projekta je omogočeno vplutje večjih ladij v pristanišče. Izvedba
projekta bo pozitivno vplivala tudi na kopenski transport in ostale udeležence v logistični verigi,
posredno pa še na pomemben del slovenskega gospodarstva.
V okviru projekta izgradnje letališča Maribor je bil izdelan glavni letališki načrt (Masterplan),
dokončana vsa dela na potniškem terminalu in tehničnih objektih, nabavljena je bila večina letališke
opreme.
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6.1.3. Prednostne naloge
Pri energetski sanaciji stavb je cilj do leta 2050 znižanje porabe energije, zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov za 80–95 odstotkov in emisije drugih škodljivih snovi v zrak, pa tudi, da Slovenija
postane prepoznavna na področju trajnostne gradnje. Za to bomo poskrbeli z znatnim
izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem izkoriščanja obnovljivih virov energije v stavbah.
V Operativnem programu evropske kohezijske politike 2014-2020 je za energetsko obnovo stavb
namenjenih 115 milijonov evrov nepovratnih in 50 milijonov evrov povratnih sredstev.
Naložbe v energetsko učinkovitost stavb družbi prinašajo pomembne prihranke in širše koristi,
ki jih lahko razvrstimo v ekonomske (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 (zmanjšana energetska revščina, vpliv na
zdravje, izboljšano bivanjsko ugodje in višja produktivnost), okoljske koristi (zmanjšane emisije
toplogrednih plinov, zmanjšana onesnaženost zraka) in koristi iz vidika energetskega sistema
(zmanjšanje porabe fosilnih goriv, vpliv na diagram odjema električne energije).
Glavna zaveza do leta 2020 je prenova 9 milijonov m2 površin stavb (6 milijona m2 stanovanjskih
stavb, 1,3 milijona m2 stavb v storitvenem sektorju in 1,8 milijona m2 javnih stavb), ocenjen prihranek
energije za ogrevanje in pripravo tople vode pa do leta 2020 znaša 10 %. Tako se bo tudi prepolovila
raba tekočih fosilnih goriv v obstoječih stavbah, do leta 2020 se predvideva zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov za 60 % do leta 2020 (glede na leto 2005), zmanjšanje emisij prašnih delcev pa za
20 %.
Skupne naložbe v energetsko prenovo so ocenjene na 3,2 milijarde evrov.
Projekti naslednje finančne perspektive in tem okviru tudi drugi tir: ministrstvo je že vložilo vlogo
za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja za drugi tir Divača–Koper. Objavljen je mednarodni
javni razpis za racionalizacijo in optimizacijo projekta. V načrtu je ustanovitev posebnega projektnega
podjetja za drugi tir. V nadaljevanju se bodo izvajale aktivnosti na pridobivanju sredstev s strani
zainteresiranih zalednih držav in zasebnih vlagateljev (z razpisom). V sodelovanju z EK in EIBAH
bomo pripravili tudi vse potrebno za pripravo projekta na razpis mehanizma CEF, na katerem se bodo
delili neporabljeni ostanki nacionalnih ovojnic. V letu 2016 se bo začela gradnja izvlečnega tira, kar
tudi pomeni začetek gradnje drugega tira Divača-Koper in pa tudi odpravo ozkega grla na delu skupne
trase obstoječe in načrtovane proge.
V celoti gledano je drugi tir zahteven inženirski projekt, od 27,1 kilometra proge je skupaj 20,5
kilometrov predorov. Ocenjena vrednost projekta znaša 1,3 milijarde evrov.
Dodane vrednosti drugega tira ne moremo gledati izolirano, za en sam odsek, temveč z vidika
kakovosti in zmogljivosti celotnega slovenskega železniškega omrežja, ki je del Baltsko Jadranskega
koridorja oziroma evropskega jedrnega omrežja, na katerem je Slovenija dolžna zagotoviti izpolnitev
TEN- T standardov (ustrezno nosilnost, prevoznost in prepustnost). V ta okvir sodi tudi odprava ozkih
grl, kot na primer gradnja drugega tira na odseku Divača Koper, saj je drugi tir del tega koridorja. Za
doseganje ustreznih standardov na progah teh koridorjev je v letošnjem letu predviden začetek
gradnje železniške proge Poljčane–Bistrica ter nadgradnje prog Zidani most-Celje, ŠentiljMaribor ter vozlišče Pragersko.
V proračunu za leto 2016 je zagotovljenih 87 milijonov evrov, za 2017 pa 108 milijonov evrov, s
katerimi bodo zagotovljena investicijska vzdrževalna dela na slovenskem cestnem omrežju in
preprečeno nadaljnje slabšanje stanja cestnega omrežja.
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7.1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
7.1.1. Dosežki
Ministrstvu je uspelo v letu 2015 za 5,6% dvigniti sredstva na področju visokega šolstva in
znanosti glede na prejšnje leto, izobraževanje in znanost pa sta tudi umeščena med vladne
prednostne naloge.
Tudi v prejšnjem letu smo krepili sodelovanje med izobraževanjem z gospodarstvom in
negospodarstvom (vajeništvo, Strategija pametne specializacije, sprejet Zakon o slovenskem
ogrodju kvalifikacij, ...) ter po zaključeni finančni perspektivi 2006 – 2014 ugotovili 99,72-odstotno
realizacijo.
Z razvojem 8 centrov odličnosti, 7 kompetenčnih centrov, z vzpostavitvijo 4 kreativnih jeder ter z
izvedbo 172 raziskav, ki so jih za podjetja izvedle raziskovalne organizacije preko raziskovalnega
vavčerja, smo dosegli spodbujanje raziskovalne odličnosti, razvoja inovativnosti ter dvig
konkurenčnosti gospodarstva. Ti ukrepi so prispevali h krepitvi sodelovanja med raziskovalnimi
organizacijami in gospodarstvom.
Ministrstvo je investiralo v 22 infrastrukturnih projektov, katerih predmet je bila izgradnja nove in/ali
obnova obstoječe izobraževalno - raziskovalne infrastrukture, vključno s posodobitvijo
raziskovalne opreme, v visokošolskih oz. raziskovalnih institucijah znanja nacionalnega pomena.
Skupno je bilo v okviru zgoraj navedenih operacij zagotovljenih 75.180,84 m2 nove raziskovalne oz.
izobraževalne infrastrukture vključno z nakupom raziskovalne opreme. Največje investicije v
izobraževalno raziskovalno infrastrukturo so bile: operacija »Novogradnja Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko« (UL), »Novogradnja Medicinske
fakultete Univerze v Mariboru (UM), »Novogradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega
inštituta« (UL).
Ministrstvo je sofinanciralo izgradnjo 14 športno rekreacijskih objektov. Pomembni projekti so
Nordijski Center Planica, Športni dvorani Podmežakla in Bonifika, Stadion Stožice, Biatlonski Center
Pokljuka, Gimnastični Center Ljubljana. Skupna površina novih in obnovljenih športno-rekreativnih
površin znaša 253.389 m2.
Ministrstvo je sofinanciralo 16 investicij v Medpodjetniške izobraževalne centre (MIC), ki so
organizacijska oblika v okviru javnih zavodov in predstavljajo podporno okolje za izvajanje nalog na
področju poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja pri izvajanju praktičnega
usposabljanja, priprave kandidatov za mojstrske, delovodske oz. poslovodske izpite, za opravljanje
praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
Obenem omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, povezovanje
izobraževalne in gospodarske sfere ter vpetost v okolje, v katerem delujejo.
7.1.2. Prednostne naloge
Ministrstvo bo še naprej načrtovalo prožne oblike učenja ter nudilo podporo kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Veliko pozornost bomo
namenili prenovi sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V teku so priprave na
vnovično uvedbo sistema vajeništva.
Vzpostavili bomo model celovite podpore šolam pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami
ter model socialnega vključevanja otrok in mladine s posebnimi potrebami za približevanje trgu
dela.
Zagotovili bomo nadaljevanje in nadgradnjo projekta uspešnega vključevanja učencev Romov v
vzgojo in izobraževanje, tudi z izvajanjem aktivnosti Romskih pomočnikov in spodbujanja delovanja
Romskih inkubatorjev.
Nameravamo izboljšati mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev na izmenjavah na tujih
visokošolskih institucijah, s katerimi se bo okrepilo mednarodne kompetence mladih, izboljšalo
kakovost poučevanja in razvoj učnega okolja, ki spodbuja ustvarjalnost.
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Prav tako načrtujemo bolj pospešiti internacionalizacijo visokega šolstva z mednarodno
mobilnostjo slovenskih študentov iz socialno šibkih okolij na izmenjavah v tujino, da bi povečali
učinek mobilnosti in pridobivanja novih kompetenc, tudi za potrebe trga dela.

8.1. Ministrstvo za javno upravo
8.1.1. Dosežki
S prenovo eUprave smo z vidika uporabnikov poskrbeli, da so vsebine predstavljene na enostaven
in jasen način po sistemu življenjskih dogodkov. Uporabnik lahko dokumente in vloge uredi
oziroma oddaja z domačega naslonjača, ter si shrani svoje vloge in spremlja statuse svojih vlog. Vsak
uporabnik ima lahko tudi svoj opomnik, preko katerega ga eUprava obvešča o pomembnih aktivnostih,
ki jih ne sme pozabiti. eUpravo je moč uporabljati tudi na mobilnih napravah.
Do boljših storitev na upravnih enotah in poenotenih digitalnih vsebin in storitvah državljani dostopajo
prek državnega računalniškega oblaka. Gre za enega najsodobnejših državnih računalniških
oblakov, ki omogoča boljšo podporo delovanju državnih organov in sodobnih mobilnih storitev za
državljane na tablicah in pametnih telefonih.
Na portalu E-VEM, ki je namenjen podjetjem in podjetnikom, ki morda šele razmišljajo o odprtju
svojega podjetja, ali začenjajo s poslovanjem, morda že poslujejo ali pa tudi zapirajo svoje
poslovanje/podjetje, je bila izvedena celovita grafična in vsebinska zasnova z jasnimi, uporabnimi,
enostavno dostopnimi in celostno pokritimi vsebinami.
Sistem e-VEM za podjetnike smo nadgradili z funkcionalnostmi, ki omogočajo vsem poslovnim
subjektom oddajo obrazcev za prijavo v socialna zavarovanja izključno po elektronski poti. To
pomeni, da se bo število izvedenih postopkov na letni ravni povečalo za približno 1 milijon vlog.
Prav tako smo v letu 2015 nadgradili sistem e-VEM, ki omogoča preverjanje dodatnih omejitev za
ustanavljanje podjetij, katerega namen je preprečitev njihovih veriženj.
V 10 letih je bilo prek sistema e-Vem oddanih 1.680.637 mio oddanih vlog, registriranih 44.208 d.o.o.
in 116.409 s.p. V letu 2015 so dejanski prihranki za podjetja znašali 1.636.298 EUR - prihranki so
odvisni od števila izvedenih postopkov (oddanih vlog), ki pa vsako leto narašča.
V tesnem sodelovanju s slovenskimi IT podjetji smo uspešno zagnali projekt Slovenija-Zelena
referenčna država v digitalni Evropi. Rezultati projekta so nova visoko zahtevna delovna mesta in
priložnosti za slovensko informacijsko industrijo.
Z namenom, da bi državljani lahko spremljali in ocenjevali delo državnih organov ter z namenom
preglednosti, smo vzpostavili transparentno in ažurno objavljanje baz podatkov na portalu
Nacionalnega Interoperabilnostnega Okvira-NIO o plačah zaposlenih v javnem sektorju (podatki so
objavljeni po različnih filtrih: najvišja izplačila v javnem sektorju po mesecih, povprečne bruto plače po
delovnih mestih…).
Skupno upravljanje s stvarnim premoženjem je že dalo prihranke v višini 1,5
Zato se bodo aktivnosti na tem področju nadaljevale ter jih bomo še okrepili, s
učinkovito in racionalno upravljanje nepremičnin države, kar se bo odrazilo v
pogodbah, več dejavnosti v lastnih prostorih, bolj učinkoviti odprodaji nepremičnin,
potrebuje.

milijona evrov.
tem pa še bolj
manj najemnih
ki jih država ne

8.1.2. Prednostne naloge
Z aprilom stopa v veljavo, leta 2015 sprejeta, novela zakona o javnem naročanju, ki omogoča bolj
transparentno, socialno zavedno in kvalitetnejše naročanje. Med drugim spodbuja naročanje na
podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in prepoveduje uporabo edinega merila cene pri nekaterih
vrstah storitev.
Za ponudnike prinaša lažjo dostopnost do naročil, kar jim omogoča obvezna razdelitev velikih naročil
na manjše deleže (sklope), večjo transparentnost in pa zmanjšanje administrativnih ovir zlasti v fazi
dokazovanja izpolnjevanja pogojev.
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Novela zakona naročnikom z »zbirko orodij« omogoča večjo prožnost, več možnosti in nove načine
naročanja. Veliko več svobode imajo pri izbiri vrste in oblike postopka, ki jim najbolj ustreza.
Pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju živil se prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah
kakovosti (na primer sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na
ekološki način ipd.) in živila, ki so proizvedena po nacionalnih predpisih o kakovosti živil. Še
dodatno pa je s tem zakonom določeno, da se prednostno upoštevajo tudi živila, ki so trajnostno
pridelana in predelana in je zagotovljena višja kakovost živil z vidika večje svežine ali nižjih okoljskih
obremenitev pri prevozu.
Za uporabo najširše javnosti smo pripravili informacijsko rešitev »STATIST« za večjo transparetnost
javnega naročanja. Gre za aplikacijo oziroma informacijsko rešitev, ki bo prvič zagotovila celovito,
neposredno in posodobljeno objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji.
V letu 2016 bomo nadaljevali z aktivnostmi za uveljavitev sprememb plačnega in uslužbenskega
sistema v smeri bolj modernega sistema, ki bo omogočal bolj fleksibilno nagrajevanje uslužbencev v
odvisnosti od rezultatov dela ter zmanjšal avtomatizme, ki sami po sebi ne dvigujejo motiviranosti
zaposlenih in ne omogočajo pravega razvoja karierne poti. Nov sistem bo bolj pravičen in bo
omogočal nagrajevanje tistih uslužbencev, ki bodo z rezultati to tudi dokazali.
Nadaljevali bomo tudi z več aktivnostmi na področju merjenja in posledično ukrepov za dvig
učinkovitosti. Do nivoja vsakega zaposlenega bomo določili cilje, ki jih mora v tem letu doseči.
Pričeli bomo z vzpostavitvijo podatkovnega skladišča, ki bo v drugem koraku omogočilo
vzpostavitev orodja za poslovno analitiko, kar trenutno v javni upravni ni praksa. Orodje bo omogočalo
predstojnikom in drugim zainteresiranim ter pooblaščenim ažuren vpogled v poslovanje določenega
organa, skupine organov ali dela sistema, s čimer bo omogočena bolj kvalitetna podpora odločanju.
Nadaljevali bomo s projektom centralizacije stvarnega premoženja in centralizacije državne
informatike. V obeh primerih bomo z boljšo učinkovitostjo in sistematičnim pristopom dosegali znatne
prihranke.
S ciljem zgraditi transparentno, odgovorno, nadzorovano, poenoteno in strateško usmerjeno delo
javne uprave smo v začetku leta 2016 nadgradili Enotno zbirko ukrepov z aplikacijo za
spremljanje javno finančnih prihrankov občin. Tako so vsi ukrepi ministrstev za izboljšanje
zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti, kakor tudi ukrepi za javno finančne
prihranke občin, sedaj na enem mestu in bodo omogočili državljanom vpogled v prihranke občin. S to
storitvijo oz. aplikacijo je na enem mestu omogočen enostaven in ažuren pregled seznama predpisov
ministrstev, ki so pristojna za njihovo spremembo ter višino ocenjenih finančnih učinkov. Orodje
omogoča menedžerski pristop organizacije dela v državni upravi, drugačno organizacijo dela,
načrtovanje, postavljanje prioritet in spremljanje rezultatov dela organov. Sistem poleg spremljanja
omogoča tudi medsebojno povezovanje in merljivost doseganja ciljev, obenem pa je ključnega
pomena tudi za spodbujanje zaposlenih k večji odgovornosti pri izvedbi posamičnih projektov tako
znotraj ministrstev, med resorji in na nivoju vlade.

9.1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
9.1.1. Dosežki
Faktorski dohodek, ki velja za merilo uspešnosti kmetijstva, se je v minulem letu izboljšal za štiri
odstotke, obseg proizvodnje se je povečal za štiri do šest odstotkov, vrednost proizvodnje pa zaradi
padca cen kmetijskih proizvodov za okoli odstotek, znižali pa so se tudi stroški. Učinkovitost oz.
dobičkonosnost kmetijske proizvodnje je narasla za šest odstotkov.
Evropska komisija je v začetku leta 2015 uradno potrdila Program razvoja podeželja 2014-2020
(PRP) tudi za Slovenijo. Slovenija je bila skupaj z Avstrijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo in Portugalsko
med prvimi državami članicami, ki so lahko začele izvajati ukrepe novega programskega obdobja.
Finančno ta potrditev za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja pomeni dobrih 1,1 milijarde evrov,
od tega bo Slovenija prejela 838 milijonov evrov iz proračuna EU.
Aktivnosti ministrstva smo usmerili na boljše uveljavljanje načela kratkih dobavnih verig pri
naročanju hrane in živil v javnih zavodih. To pomeni, da želimo otrokom in starejšim v javnih
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zavodih zagotoviti lokalno pridelano hrano iz njihove okolice. Ta hrana je bolj zdrava, saj je ni bilo
potrebno predhodno pripraviti na dolgo potovanje v hladilnikih iz drugih držav, hkrati pa se s tem
varuje tudi okolje z manjšimi CO2 izpusti. Po uveljavitvi zakonodaje se je delež naročene lokalne
hrane in živil v zavodih tako povečal iz 30.1% na 38.7%.
V letu 2015 smo nadaljevali z izvajanje sanacij gozdov, prizadetih po žledolomu. Lastniki gozdov, ki so
utrpeli škodo zaradi žledoloma v letu 2014 lahko gozdove sanirajo tudi z nepovratnimi sredstvi MKGP.
Obnova in nega poškodovanih gozdov ter gradnja nujnih gozdnih vlak se (so)financirajo tudi iz
Programa razvoja podeželja za obdobje 2014 – 2020 v višini 20,4 mio EUR, v okviru podukrepa 8.4 –
Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih
3
dogodkov. Do konca leta 2015 je bilo posekanih 4,5 milijonov m lesne mase dreves, ki so bili
poškodovani v žledu (50 % realizacija).
V začetku marca 2015 je začel z delom varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je bil imenovan na
podlagi Zakona o kmetijstvu. Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano spremlja odnose med
posameznimi deležniki v celotni verigi, kjer sodelujejo kmetijska gospodarstva, zadruge, živilsko
predelovalna industrija in trgovina. V tem letu je svojo pozornost namenil vsem oblikam verige, torej od
najbolj enostavne (kmetijsko gospodarstvo – trgovina) do najbolj kompleksne (kmetijsko gospodarstvo
– zadruga – živilko predelovalna industrija – trgovina).
V letu 2015 je vladna delovna skupina pripravila konkretne ukrep za celostni razvoj območja Haloz.
Temeljna cilja delovne skupine sta bila odprava in preprečevanje zaraščanja obdelovalnih površin
Haloz in razvoj novih delovnih mest. Delovno skupino je Vlada RS imenovala z namenom, da v
sodelovanju z lokalno skupnostjo poišče tiste ukrepe, ki bi pripomogli k boljšemu razvoju tega dolgo
zapostavljenega območja.
9.1.2. Prednostne naloge
V okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 bomo izpeljali do 20 javnih razpisov, ki bodo
omogočali izboljšanje biotske raznovrstnosti, stanja voda in tal, konkurenčnost, prilagajanje in
prestrukturiranje kmetijskega, prehranskega in gozdarskega sektorja, kmetovanje mladih kmetov,
prenos znanja, socialno vključenost ter lokalni razvoj podeželskih območij, s čimer se v največji meri
odražajo nacionalne prednostne naloge, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi analize danosti in
stanja kmetijstva, živilstva in gozdarstva ter na podlagi številnih posvetovanj s socialnimi partnerji in
javnostmi. Na voljo bo 146 milijonov evrov slovenskega in evropskega denarja, ker pa znaša stopnja
sofinanciranja od 30 do 50 odstotkov, pa bo celoten investicijski cikel težek do 350 milijonov evrov. Pri
nadgradnji Programa razvoja podeželja bo več kmetij vključenih v kmetijsko-okoljske ukrepe, izvajanje
bo lažje zaradi poenostavitev, pomemben vidik je financiranje premika živali na pašo, kar nenazadnje
pomeni posredno pomoč mlečni proizvodnji.
Za pospeševanje mednarodne vpetosti kmetijstva, prehrane in gozdarstva bomo izvajali ciljne
aktivnosti za naslednje trge: Nemčija, Črna Gora, Rusija ter Kitajska – tudi v okviru sodelovanja
znotraj koordinacijskega mehanizma za gozdarstvo med državami Srednje in Vzhodne Evrope ter
Kitajske (16 + 1). Povečanje izvozne aktivnosti slovenskega kmetijsko prehranskega sektorja na
evropski trg in tretje trge pomeni rast (domače) proizvodnje in dviganje stopnje zaposlenosti, večji
delež izvoza pa bo hkrati izboljšal pogajalsko moč do domačih kupcev.
Velikega pomena je tudi pobuda Vlade RS in Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev 20. maja za
svetovni dan čebel pri Organizaciji združenih narodov. Slovenija se je v zadnjih letih že profilirala
kot država, v kateri ima čebelarstvo posebno mesto in skrb. Sprejeta pobuda je nadgradnja aktivnosti,
saj je informiranost ljudi o izjemnosti in nenazadnje tudi ogroženosti čebel in ostalih opraševalcev
pomembna naloga na poti njihovega ohranjanja. Čebele in ostali opraševalci s svojim delovanjem
pozitivno vplivajo na celoten ekosistem in na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naravi; z
opraševanjem rastlin pripomorejo k doseganju samooskrbnih ciljev in konkurenčnega razvoja
slovenskega kmetijstva, zagotavljajo varnost preskrbe s hrano, pripomorejo pa tudi k zmanjševanju
lakote v svetu.
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10.1. Ministrstvo za kulturo
10.1.1. Dosežki
Ministrstvo za kulturo je v letu 2015 uresničilo zastavljene cilje in sprejem novel zakona o
knjižničarstvu, zakona o vračanju protipravno odstranjenih predmetov kulturne dediščine, zakona o
medijih in zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah.
Ministrstvo je uvedlo novo podpodročje pri vizualnih umetnostih – odprti ateljeji. Sklenjena sta
bila tudi pomembna dogovora, in sicer z Mestno občino Maribor za ureditev sofinanciranja festivala
Borštnikovo srečanje in za najem prostora v razstavišču Arsenale za predstavitev na Beneškem
bienalu.
Ministrstvo je v letu 2015 uspešno črpalo evropska sredstva, izpeljalo pomembne investicije in
predalo v upravljanje javnim kulturnim zavodom veliko prenovljenih objektov, ki bodo prispevali k
promociji kulture in lokalnim skupnostim pri razvoju kulturnega turizma (v Ljutomeru montažni objekt
za potrebe občinskih kulturnih dejavnosti, v Brdih obnovljena Vila Vipolže, zaključila so se obnovitvena
dela na območju nekdanjih pivških vojašnic …).
Zaključena sta tudi projekta celovite prenove Narodne galerije in Plečnikove hiše v Ljubljani. Zaključili
smo projekte obnove dvorca Lanthieri, Hiše žive dediščine v Šmarjeških toplicah, Mediadoma Pyrhani
v občini Piran, Kulturnega doma Krško, Muzeja in prezentacije lutk na Ljubljanskem gradu in
Mladinskega kulturnega centra v Rogaški Slatini.
Na področju kulturne dediščine je bilo za kulturni spomenik državnega pomena razglašenih sedem
enot nepremične kulturne dediščine: Zgornji samostan Žičke kartuzije v Starih Slemenah, Cerkev
Marijinega obiskanja v Špitaliču pri Slovenskih Konjicah, Ruska kapelica na Vršiču, Spomenik žrtvam
1. in 2. svetovne vojne v Črni na Koroškem, Narodni dom v Novem mestu, Spomenik Primožu
Trubarju v Ljubljani in Sinagoga v Mariboru. Sprejet je bil tudi odlok o razglasitvi za živo mojstrovino
državnega pomena za Obhode kurentov. Pripravili smo odloka o razglasitvi za živo mojstrovino
državnega pomena za Tradicionalno pridelovanje morske soli in za razglasitev klekljanja čipk.
Republiki Slovenija in Češka sta pod naslovom Brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v
Ljubljani in Pragi konec januarja 2015 Centru za svetovno dediščino v Parizu uspešno vložili besedilo
projekta nominacije stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika za vpis na poskusni
Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Konec marca 2015 je Slovenija vložila
nominacijo za vpis Škofjeloškega pasijona na Unescov reprezentativni seznam nesnovne dediščine
človeštva. Evropska komisija je 10. marca 2015 odločila, da Partizanska bolnišnica Franja prejme
Znak evropske dediščine kot spomeniško območje izjemne kulturne dediščine s simbolno vrednostjo
za Evropo.
Ministrstvo je s svojim Uradom za verske skupnosti organiziralo 56. posvet verskih skupnosti.
Ustanovljen je bil tudi Svet za dialog o verski svobodi, ki združuje predstavnike vseh registriranih
verskih skupnosti pri nas in predstavnike civilne družbe. Osnovno poslanstvo sveta je zagotovitev
posebne institucionalizirane oblike trajnega sodelovanja, s katero se na področju verske svobode
zagotavlja tudi odprtost in transparentnost dialoga med Vlado Republike Slovenije kot organom
izvršilne oblasti in najvišjim organom državne uprave ter verskimi skupnostmi kot delom civilne družbe
na področju verske svobode.
Arhiv Republike Slovenije, ki je organ v sestavi ministrstva za kulturo, je s pomočjo evropskih sredstev
izvedel projekt, ki predstavlja začetek vzpostavitve Slovenskega elektronskega arhiva.
Vzpostavili smo infrastrukturo za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim,
slabovidnim ter osebam z motnjami branja. Za nakup knjižničnega gradiva so bila namenjena
dodatna sredstva (70.000 evrov; skupaj 1.670.000 evrov), za nakup in obnovo računalniške opreme
(45.000 evrov, skupaj 196.000 evrov) in nakup bibliobusa Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto (200.000
evrov).
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10.1.2. Prednostne naloge
Poskrbeli bomo za zagon 14 projektov v vrednosti 34,5 mio evrov, za katera nam je uspelo v 85%
deležu pridobiti evropska nepovratna sredstva iz finančne perspektive 2014-2020. Projekti bodo poleg
vzpostavitve javnega elektronskega arhiva in vzpostavitve celovite informacijske podpore varstva
nepremične kulturne dediščine, spodbudili ustvarjalnost ter kreativnost kulturnega sektorja.
Pripravili in izvedli bomo aktivnosti, usmerjene v varovanje, ohranjanje, promocijo in razvoj
kulturne dediščine, krepitev kulturne raznolikosti, varovanje in krepitev razvoja slovenskega jezika,
promocijo kakovosti slovenske kulture v mednarodnih odnosih, krepitev medkulturnega in
medverskega dialoga, krepitev kulturnega kreativnega sektorja in krepitev dostopnosti kulture ter
spodbujali vključujočo kulturo.
Prizadevali si bomo za sprejem zakona o »kulturnem evru« oz. za pridobitev nujnih sredstev za
ohranjanje, obnovo in oživljanje kulturne dediščine in za javno kulturno infrastrukturo in za prenos na
državo za kulturo pomembnih kapitalskih naložb, ki so v javnem interesu. V letu 2016 je ministrstvo za
kulturo končalo obnovo Narodnega doma v Ljubljani, s čimer je Narodna galerija kot temeljna
nacionalna institucija za likovno umetnost dobila priložnost, da nacionalno likovno bogastvo pokaže
javnosti v povsem novi luči.
S sprejetjem novele Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi bo omogočeno izboljšanje
položaja samozaposlenih v kulturi, s katerim bodo le-ti pri delodajalcih, ki jih financira ministrstvo,
upravičeni do enakega plačila za enako opravljeno delo, kot ga dobivajo redno zaposleni v javnih
zavodih. Z novelo ministrstvo ureja tudi problematiko izplačevanja pokojnin baletnim plesalcem in
odpravlja nekatere administrativne ovire. Zgoraj navedeni projekti, za katere je ministrstvu uspelo
zagotoviti evropska nepovratna sredstva, pa bodo pomembni tudi za razvoj kulturnih nevladnih
organizacij in izboljšanje položaja samozaposlenih v kulturi, saj bodo pripomogli k spodbujanju
kulturnega kreativnega sektorja, hkrati pa bodo omogočili več sto novih zaposlitev za mlade
ustvarjalce in kulturo približali družbenim skupinam, ki so bile doslej iz takih ali drugačnih razlogov
prikrajšane za polno udeležbo v dostopu do kulturnih dobrin ter njihovemu ustvarjanju.
Ministrstvo se bo trudilo za stabilno delovanje javnih zavodov kot pomembnih institucij kakovosti
slovenske kulture, omogočilo pa bo tudi delovanje nevladnih organizacij in izboljšalo položaj
samozaposlenih v kulturi. Spodbujali bomo medverski in medkulturni dialog ter si prizadevali za enake
možnosti manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov na področju kulture.
Pomembno je omogočiti kulturnemu kreativnemu sektorju dostop do finančnih sredstev.
Prizadevali si bomo za pripravo podlag za uveljavitev denarnih spodbud na področju filma, za
spodbujanje trga na področju umetnosti npr. likovne umetnosti (predlog nakupovanja slovenskih del
pri investicijah v javno infrastrukturo, v državno infrastrukturo) ipd. Prizadevali si bomo za prenos
pristojnosti nad kolektivnimi organizacijami, ki delujejo na področju avtorskih pravic, na ministrstvo za
kulturo in za izboljšanje položaja avtorjev s področja kulture.

11.1. Ministrstvo za notranje zadeve
11.1.1. Dosežki
Delo Ministrstva za notranje zadeve in Policije so v letu 2015 zaznamovali predvsem povečani
migracijski tokovi. Od sredine septembra 2015 do konca decembra 2015 je v Slovenijo vstopilo več
kot 378.000 migrantov. Kljub temu, da so bili pred nami nepričakovani izzivi in zahtevne preizkušnje,
smo se z dano situacijo več kot uspešno soočali.
Pripravili smo novelo zakona o mednarodni zaščiti, ki v veliki meri ohranja obstoječo ureditev
področja mednarodne zaščite, skladno s prenovljeno zakonodajo EU pa so okrepljeni standardi za
ranljive kategorije (opredeljuje se postopek identifikacije) in mladoletnike brez spremstva
(podrobneje se opredeljuje načelo največje koristi otroka), vključeni pa so tudi mehanizmi za
preprečevanje zlorab sistema mednarodne zaščite.
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V okviru večletnega finančnega okvira Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) 2014–2020 je
bil sprejet večletni program s področja sprejema prosilcev za mednarodno zaščito, ki jim mora
Slovenija zagotoviti ustrezno pomoč pri nastanitvi in njihovi obravnavi v postopku priznanja
mednarodne zaščite. Posebna pomoč in obravnava je namenjena ranljivim skupinam prosilcev za
mednarodno zaščito, kamor sodijo mladoletniki brez spremstva staršev, invalidi, žrtve različnih oblik
nasilja (mučenje, spolno nasilje ali nasilje po spolu, žrtve trgovine z ljudmi), ostareli in kronično bolni.
Prav tako je bil sprejet večletni program vključevanja oseb z mednarodno zaščito in državljanov
tretjih držav v slovensko družbo.
Implementirali smo tudi enoten postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje in delo, ki je bistveno
krajši že zaradi enotne vloge. 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.
Vzpostavljen je bil program za centralno vodenje evidenc trgovcev z orožjem, ki omogoča
sledljivost orožja. Gre za evidence o izdelanem, popravljenem, predelanem in nabavljenem ter
prodanem orožju, ki so se do 31. 12. 2014 vodile ročno.
Nove rešitve v zakonu o evidenci volilne pravice so poskrbele za večjo racionalizacijo izvedbe
volilnih opravil, ki se nanašajo na izdelavo volilnih imenikov in izdajo volilnih kart, in možnost, da do
podatkov v evidenci samostojno dostopajo tudi volilni organi.
Izdali smo žepno brošuro Kaj moramo vedeti o policijskih postopkih?, v kateri so na pregleden in
poučen način zbrana vsa najpomembnejša policijska pooblastila. Tako se lahko posameznik na enem
mestu seznani, kakšne pravice ima policist v odnosu do njega, ko proti njemu postopa, in kakšne
dolžnosti ima sam, da se ne bo po nepotrebnem upiral in zapletal v postopke. Skozi celotno vsebino je
dan poudarek pravicam posameznika, če ta meni, da policist ni ravnal tako, kot bi moral.
Ker se v zadnjih letih v policijo ni vlagalo dovolj, se ta danes sooča z veliko kadrovsko, finančno in
materialno »podhranjenostjo«. Zato smo nemudoma začeli s pripravo ukrepov za izboljšanje stanja
v policiji. Če seštejemo dodatna sredstva za leto 2015 in upoštevamo proračunsko perspektivo za
2016 in 2017, smo policiji uspeli zagotoviti dodatnih 87 milijonov evrov. Vlada je tudi odobrila več
kot 300 novih zaposlitev, ministrstvo pa bo tudi predlagalo, da se zaradi zahtevnih varnostnih razmer
poveča kadrovski načrt in tako postopno zagotavlja normalna zasedenost v policiji, ki se je v preteklih
letih popolnoma porušila.
Naši ukrepi gredo v smer izboljšanja socialnega in materialnega položaja policistk in policistov
in so dobra osnova za nemoteno izvajanje zakonskih nalog in varno delo policistk in policistov.
Policija je pripravila pomembno novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji glede pomožne
policije. Starostna meja za pomožne policiste se je dvignila s 50 na 60 let oziroma do starostne meje,
ki je še sprejemljiva za opravljanje nalog v policiji, pri čemer se bodo ustvarjali finančni prihranki.
Spremenjena uredba o pomožni policiji je omogočila, da se v pomožno policijo sedaj lahko vključijo
tudi upokojeni policisti in tisti, ki so prostovoljno zapustili policijo.
Nadaljevali smo z izvajanjem projekta ePolicist, ki pomeni precejšnjo racionalizacijo pri izvajanju
administrativnih opravil policistov in bo prispeval k večji prisotnosti policistov na terenu.
Dokončali smo izgradnjo Nacionalnega forenzičnega laboratorija, ki je ena redkih večjih investicij
policije v zadnjem obdobju in omogoča ustrezno laboratorijsko infrastrukturo, varno delo, delo po
forenzičnih standardih brez možnosti kontaminacij, delo po akreditiranih in mednarodno priznanih
metodah skladno mednarodnimi in nacionalnimi standardi in vodili.
11.1.2. Prednostne naloge
Tudi v letošnjem letu bo naša ključna naloga učinkovito soočanje in obvladovanje migracijskega
toka. Nadaljevali bomo tudi s črpanjem sredstev evropskega Sklada za azil, migracije in
vključevanje 2014–2020 za programe, namenjene sprejemu in nastanitvi prosilcev za mednarodno
zaščito ter vključevanju oseb z mednarodno zaščito in državljanov tretjih držav v slovensko družbo.
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Še naprej bomo temeljito odkrivali in preiskovali gospodarska kazniva dejanja z veliko
premoženjsko škodo, korupcijo, s hudimi in organiziranimi oblikami kriminalitete ter kazniva dejanja
zoper premoženje.
Temeljne prioritete na področju odkrivanja in preiskovanje gospodarske kriminalitete bodo v letu 2016
vezana na delovna področja kriminalitete bančnega sektorja, varstva finančnih interesov EU in
RS, odkrivanja in preiskovanja težjih oblik korupcijske kriminalitete s poudarkom na področjih,
kjer so korupcijska tveganja največja (banke, zdravstvo, energetika…).
Ključna naloga bo tudi 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. Končni cilj je, da do konca leta 2022 na slovenskih cestah ne bi bila
presežena kritična meja več kot 35 umrlih oseb v prometnih nesrečah/milijon prebivalcev in kritična
meja več kot 230 oseb hudo telesno poškodovanih v prometnih nesrečah/milijon prebivalcev.

12.1. Ministrstvo za obrambo
12.1.1. Dosežki
Na ministrstvu smo se učinkovito spopadli izzivi, ki spremljajo val beguncev in migrantov, ki velikem
številu in vsak dan prehajajo naše ozemlje. Slovenska vojska opravlja logistične naloge in nudi
podporo Policiji pri nadzoru državne meje; sile za zaščito, reševanje in pomoč, katerih delo usklajuje
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pa zagotavljajo oskrbo beguncev in migrantov
med njihovim bivanjem v Republiki Sloveniji.
V obrambnem sistemu smo pri tem ter drugih obrambnih in varnostnih izzivih tesno sodelovali z
drugimi državami, tako znotraj Nata in EU kot prek dvostranskih odnosov. Slovenska vojska je s
sodelovanjem v mednarodnih operacijah in na misijah prispevala k mednarodnem miru in varnosti
ter povečevala ugled Republike Slovenije v mednarodnem okolju.
Od oktobra 2015 kontingent Slovenske vojske z večnamensko ladjo Triglav sodeluje v mednarodni
vojaški operaciji Evropske unije NAVFOR MED – Sophia. Do 12. januarja 2016 je posadka ladje
sodelovala v šestih reševalnih akcijah, v katerih je rešila 670 ljudi in uničila plovila, ki so bila
uporabljena za prevoz migrantov.
Marca 2015 je bil v Washingtonu podpisan sporazum o ustanovitvi Natovega centra odličnosti za
gorsko bojevanje v Sloveniji. Center je prestal zahteven postopek akreditacije Zavezniškega
poveljstva za transformacijo, tako da je jeseni formalno začel delovati. Poslanstvo centra, za katerega
Slovenija skladno z zavezami zagotavlja osebje in temeljne zmogljivosti za njegovo delovanje, je
strokovna podpora Natovim aktivnostim pri gorskem bojevanju, cilj pa sta večja učinkovitost in boljša
povezljivost vojaških enot za gorsko bojevanje. Center se bo povezoval tudi s civilnim okoljem,
predvsem z univerzami, znanstvenoraziskovalnimi ustanovami in podjetji.
Z zavodom Slovenija Transplant smo marca podpisali pogodbo o uporabi letala Falcon za prevoz
človeških organov, namenjenih transplantaciji. Od podpisa pogodbe do danes smo iz tujine
prepeljali sedem src in protistrup, ki ga v Sloveniji nismo imeli, tako smo pomagali rešiti življenje
državljana, ki ga je pičila kača.
Konec lanskega leta je v Sloveniji začel delovati sistem samodejnega klica v sili iz vozil, imenovan
eCall. Tako je Slovenija prva država v Evropski uniji, ki je za vozila, ki imajo vgrajen ta sistem,
omogočila sprejem klicev eCall na območju vse države. Sistem eCall je vseevropski klic v sili, ki iz
vozil, udeleženih v prometni nesreči, omogoča samodejno in tudi ročno sproženje klicev v sili. Ob
klicu se vzpostavi povezava prek omrežja operaterja mobilne telefonije in se konča v službi za sprejem
klicev v sili. V Sloveniji klic sprejme najbližji regijski center za obveščanje, ki sprejema tudi druge klice
v sili na številko 112. S sistemom eCall se najprej prenesejo podatki o stanju in lokaciji vozila, o trku
(oziroma pojemkih ob trku) in podobno. Takoj za tem se vzpostavi še govorna povezava z
operaterjem, ki sprejema klice v sili.
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12.1.2. Prednostne naloge
Na normativno-pravnem področju bomo uresničili dva zahtevna zakonska in normativna projekta:
sprejetje novega zakona o obrambi ter novo resolucijo o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od 2016 do 2022. Oba akta sta ob spremenjenih
varnostnih izzivih, s katerimi se sooča naša država, ključna za uspešno delovanje obrambnega
resorja.
Med pomembnimi nalogami ministrstva leta 2016 je tudi oblikovanje celovitega sistema kriznega
upravljanja v Republiki Sloveniji.
Pri prehajanju beguncev in migrantov čez naše ozemlje bomo znotraj svojih pristojnosti še naprej
pomagali Policiji pri nadzoru slovenske državne meje in zagotavljali logistično podporo ter
oskrbo beguncev in migrantov med njihovim bivanjem v Republiki Sloveniji.
Ohranjali in krepili bomo mednarodno sodelovanje ter skladno z zunanjepolitično strategijo
Republike Slovenije in zavedajoč se varnostne situacije v ožjem in širšem mednarodnem okolju
sodelovali s kontingenti Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in na misijah.

13.1. Ministrstvo za okolje in prostor
13.1.1. Dosežki
Izvedli smo Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav, s predvideni ukrepi pa bomo v
državi zagotovili učinkovit sistem upravljanja z vodami, z namenom, da v največji možni meri
preprečimo škodljivo delovanje voda in racionalno upravljanje z vodo kot virom. Vsi ti ukrepi
namreč vplivajo na izboljšanje večje pretočnosti slovenskih vodotokov in nižje poplavne
ogroženosti (zmanjšanje tveganja nastanka nove škode, zavarovanje ljudi in njihovega premoženja).
Glede na kompleksnost problematike in obsežnost področja, pa bodo potrebni še številni ukrepi za
izboljšanje poplavne varnosti, na kar je bilo tudi jasno opozorjeno ob samem sprejemanju interventnih
ukrepov.
Z ustanovitvijo Direkcije RS za vode smo poskrbeli temeljito reorganizacijo na področju izvajanja
procesa upravljanja z vodami, ki sledi cilju zagotovitve učinkovitega in strokovnega načrtovanja in
upravljanja z vodami. Cilj ustanovitve direkcije je vzpostavitev sistema upravljanja z vodami, ki
omogoča njihovo integralno upravljanje in izvajati naloge, povezane z dolgoročnim načrtom
celovitega upravljanja z vodo kot virom (zmanjševanje poplavne ogroženosti, zagotavljanje in
varovanje virov pitne vode).
Z vzpostavitvijo spletnega portala eVode in javno objavo evidenc, strokovnih študij in podatkov se je
pripomoglo k bolj učinkovitemu upravljanju z vodami in odpravi administrativnih ovir na
področjih prostorskega načrtovanja, planiranja investicij ter pridobivanju podatkov v
raziskovalne namene. Z vzpostavitvijo spletnega portala eVode so vsi podatki s področja upravljanja
z vodami, zbrani na enem mestu in brezplačno dostopni širši javnosti.
Resolucija Nacionalnega stanovanjskega programa 2015- 2025 izhaja iz ustavne določbe, da
država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Z novo politiko želimo
zagotoviti povečanje javnih najemnih stanovanj in zagotovitev cenovno ugodnih stanovanj ter
tako poskrbeti za lažjo dostopnost do stanovanj.
Posebno pozornost nov program namenja ustvarjanju razmer za zagotavljanje kakovosti bivanja
za različne ciljne skupine prebivalstva in pristopa k reševanju stanovanjske problematike dveh
specifičnih ciljnih skupin prebivalstva – mladih in starejših.
Novela zakona o varstvu okolja ukinja časovno veljavnost okoljevarstvenih dovoljenj, ki je zdaj
omejena na deset let. S tem se bo zmanjšalo administrativne ovire za investitorje in administrativno
breme za pristojne državne organe, ki izdajajo dovoljenja, ne da bi se zaradi tega znižali standardi
varovanja okolja.
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13.1.2. Prednostne naloge
V okviru novega Gradbenega zakona nameravamo predlagati nov koncept dovoljevanja posegov
v prostor, ki bo omogočil pridobitev dovoljenja za poseg v prostor na podlagi bistveno manj
obsežne dokumentacije kot jo predpisuje veljavna zakonodaja (po novem bi vsebina obsegala zgolj
lokacijski prikaz umestitve objekta in osnovnih lastnosti posega v prostor). Cilj dovoljevanja bo tako
zgolj preveritev ustreznosti predlagane umestitve nameravanega posega v prostor, kar bo posledično
skrajšalo tudi sam postopek izdaje dovoljenja. Prednost novega postopka/pristopa je v zmanjšanju
oziroma porazdelitvi investicijskega tveganja ter v zmanjšanem obsegu zahtevane dokumentacije, kar
oboje prispeva h bolj tekočemu (in posledično tudi hitrejšemu) postopku.
Z Okvirnim programom za prehod v zeleno gospodarstvo želimo poskrbeti za hitrejši in bolj
osredotočen prehod v zeleno gospodarstvo, ki je dolgoročen in daje podlago za vzpostavitev procesa
in prožen okvir za nadgrajevanje in načrtovanje nadaljnjih aktivnosti prek dialoga z deležniki. Zeleno
gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, nova delovna mesta,
promocijo in razvoj slovenskega znanja. Koncept zelenega gospodarstva ponuja odgovor na vse
večje izzive in zahteve današnjega časa, kot so hitro in učinkovito prilagajanje na vedno hitrejše
spremembe (družbene, ekonomske, podnebne…), omejitve naravnih virov, zagotavljanje ohranjanja in
krepitve količine in kakovosti naravnih virov ob istočasnem zagotavljanju razvojnih možnosti, izzivi z
vidika zdravja ljudi, preprečevanje energetske revščine in druge. Ministrstvo bo v 2016 koordiniralo
proces prehoda v zeleno gospodarstvo z deležniki in vodilo delovno skupino - Partnerstvo za zeleno
gospodarstvo; promoviralo zeleno gospodarstvo na dogodkih; vzpostavilo spletno stran; pripravilo
publikacijo Povezani za rast.
V okviru tega se načrtuje tudi usklajeno upravljanje s skladi - smiselno povezovanje programa ukrepov
za doseganje strategije za izvajanje politik za doseganje čim večjih sinergijskih učinkov z vidika
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva (Podnebni sklad, Vodni sklad,
Ekosklad).
Ministrstvo bo v letih do 2020 vzpostavilo program projektov e-Prostor. S tem bodo imeli
uporabniki na enem mestu zbrane najpomembnejše informacije o nepremičninah in stanju prostora.
Državljanom in pravnim subjektom bo omogočeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve
gradbenega dovoljenja (eGraditev) in evidentiranja nepremičnin. Občinam in ministrstvom 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.
V letu 2016 bodo sprejete trajnostne urbane strategije enajstih mestnih občin, ki predstavljajo
podlago za črpanje evropskih sredstev za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja v obdobju 2014
– 2020.
Ministrstvo si je že lani prizadevalo za predstavitev pomena in priložnosti koncepta krožnega
gospodarstva kot enega najbolj razvitih modelov v okviru zelenega gospodarstva. 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. V ta namen je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, ki bo prioritetno
prispevala k identifikaciji potencialov v Sloveniji za prehod v krožno gospodarstvo, koordinirala
pripravo stališč Slovenije do svežnja Evropske komisije za krožno gospodarstvo in vsebinsko
sodelovala pri oblikovanju ustreznih usmeritev in konkretnih predlogov za izvajanje
ukrepov/instrumentov, ki izhajajo iz sprejetega Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike 2014 – 2020 in Strategije pametne specializacije. V tem okviru med drugim
pripravljamo Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja
odpadkov. Da bi zagotovili trajnostno rast, moramo svoje vire uporabljati pametneje in bolj trajnostno.
Očitno je, da linearni model gospodarske rasti, na katerega smo se zanašali v preteklosti, danes ne
ustreza več potrebam modernih družb v globaliziranem svetu. Svoje prihodnosti ne moremo graditi na
modelu »vzemi, naredi, odvrzi«. Številni naravni viri so končni, zato moramo najti okoljsko in
gospodarsko trajnosten način njihove rabe. Krožno gospodarstvo prinaša koristi za okolje in zdravje,
ker je odpadkov minimalno, izogibamo se nevarnim in strupenim snovem; konkurenčnost se gradi na
lastnih virih ter njihovi učinkoviti rabi in tako zmanjšuje odvisnost od uvoza, kot tudi stroške, skrb za
okolje bo namreč v prihodnosti še bolj pomembna, sicer bo ogrožen obstoj planeta in prebivalcev;
omogoča trajna delovna mesta, saj bodo bolj zeleni izdelki in storitve ter načini porabe nujni –
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povpraševanje bo raslo; dolgoročni ekonomski prihranki zaradi bolj trajnih proizvodov, novih storitev,
manjših stroškov za ravnanje z odpadki in boljša kakovost življenja.

14.1. Ministrstvo za pravosodje
14.1.1. Dosežki
Ministrstvo za pravosodje je v preteklem letu pripravilo številne organizacijske in normativne ukrepe
(16 zakonov ter 15 podzakonskih aktov), ki so usmerjeni v krepitev učinkovitosti, transparentnosti
in integritete delovanja pravosodnih organov.
Sprejete rešitve v novelah zakona o sodiščih, sodniški službi in državnem tožilstvu so
implementirale priporočila GRECO in uvedle obvezen sprejem kodeksov poklicne etike za sodniški in
tožilski poklic ter oblikovanje posebnih komisij za etiko in integriteto.
Novela zakona o sodiščih je poleg tega razširila možnosti za razporejanje okrajnih sodnikov na
okrožna sodišča z letnim razporedom sodnikov (sistem se je v praksi že izkazal za učinkovito
sredstvo za enakomernejšo obremenitev sodnikov ter odpravljanje sodnih zaostankov) ter uvedla
preglednejši pozivni sistem za imenovanje cenilcev in izvedence.
Novela zakona o sodniški službi je določila bolj objektiven in transparenten postopek izbire
kandidatov za izvolitev v sodniško funkcijo (zlasti osebnostno primernost kandidata) ter dodala
izločitveni pogoj, po katerem kandidat ne more biti izvoljen za sodnika, če je zoper njega vložena
pravnomočna obtožnica. Novela zakona o državnem tožilstvu pa je odpravila ovire pri dodelitvi
strokovnjakov s specializiranimi znanji na Specializirano državno tožilstvo.
Novela zakona o sodnem registru je omogočila večjo preglednost podatkov iz sodnega registra
in omogočila brezplačen vpogled v podatke o družbeništvu in poslovnih povezavah med
družbami ter s tem razkritje morebitnega konflikta interesov organov vodenja in nadzora, ki to funkcijo
opravljajo tudi v drugih subjektih. Ministrstvo je tvorno sodelovalo tudi pripravi novele zakona o
poslovnem registru, ki vsebuje podobno rešitev.
Glavno vodilo novele zakona o brezplačni pravni pomoči je izboljšanje učinkovitosti in delovanja
instituta brezplačne pravne pomoči kot celote. Institut prvega pravnega nasveta se je nadomestil s
širšo storitvijo, pravnim svetovanjem. Novela usklajuje kriterije ugotavljanja materialnega položaja
prosilca v postopku dodelitve brezplačne pravne pomoči s kriteriji ugotavljanja upravičenosti do
denarne socialne pomoči.
Med ključnimi novosti novele kazenskega zakonika je predvsem izključitev kaznivosti pri izdaji
tajnih podatkov v javnem interesu in zaščito žvižgačev kot posledica številnih opozoril tako
domače kot tudi mednarodne javnosti, pogojenih s kazenskimi postopki zoper nekatere novinarje, ki
so razkrili tajne podatke v prepričanju, da so pri tem delovali v javnem interesu. Na podlagi te
spremembe zakonodaje je Svet Evrope v decembru na svoji Platformi za svobodo medijev razglasil
primer novinarke Dela Anuške Delić za rešen.
Novela je dodatno posvetila posebno pozornost ranljivim skupinam, saj je določila novo kaznivo
dejanje zalezovanja, na novo kriminalizirala uporabnike storitev žrtev trgovine z ljudmi ter
določila novo kaznivo dejanje s področja prisilnih zakonskih zvez in prisilnih zunajzakonskih
skupnosti, hkrati pa je uvedla tudi nove varnostne ukrepe, kot je prepoved približevanja ali
komuniciranja storilca z žrtvijo. Novela je tudi onemogočila zastaranje rokov v času, ko je
obsojenec na begu oziroma se izmika nastopu ali plačilu kazni. Z novelo se nenazadnje zvišujejo
predpisane kazni za korupcijska kazniva dejanja zoper gospodarstvo in zoper uradno dolžnost.
Novela zakona o izvršbi in zavarovanju jasno zamejuje možnost izvršbe na sredstva, ki so
posamezniku absolutno nujna za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb (prepoved posega
pod znesek, ki ustreza minimalni neto plači). Omejila je izvršbe na veteranski dodatek le na primere
izterjave prednostnih terjatev (kot na primer zakonita preživnina) ter razširila nabor iz izvršbe izvzetih
predmetov še na enkratni prejemek ob namestitvi otroka v rejniško družino in na prejemke dolžnika po
zakonu o urejanju trga dela. Novela je nadalje prepovedala bankam, da bi se prednostno poplačale za
stroške izterjave iz denarne socialne pomoči.
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Novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij zaostruje pogoje za odlog nastopa zaporne
kazni iz zdravstvenih razlogov in s tem omejila možnosti zlorabe zdravniških opravičil. Novela
ustrezneje ureja pravno varstvo pravic obsojencev v primerih pritožb zaradi neustreznih bivalnih
pogojev, na manko katerega je z nekaterimi svojimi sodbami zoper Republiko Slovenijo opozorilo
Evropsko sodišče za človekove pravice, v svojih letnih poročilih pa tudi Varuh človekovih pravic.
14.1.2. Prednostne naloge
Predvidena je reforma mreže sodišč, sodnega sveta, sistema imenovanja in udejanja
odgovornosti sodnikov. Sedanja mreža sodišč obsega 44 okrajnih in 11 okrožnih sodišč, ki pa so
neenakomerno obremenjena. Proces preoblikovanja bi moral biti postopen - oblikovali bi 11 sodnih
okrožij. Ključni cilj posodobitve mreže sodišč je zagotoviti enakomerno obremenitev sodnikov, s tem
pa seveda hitrejše reševanje sodnih spisov. Poleg tega bi takšna mreža sodišč zagotovila tudi
enotnejšo sodno prakso.
V Sloveniji je v 75 % primerov kazenskih sodb izrečena pogojna obsodba, na drugi strani pa se od leta
2002 število zaprtih oseb ves čas zvišuje. Z uvedbo probacijske službe se bo zmanjšalo število zaprtih
oseb v zaporih, hkrati pa tudi zmanjševal delež povratništva in krepil sistem ponovnega vključevanja v
družbo.
Povečali bomo preglednost delovanja sodstva in državnega tožilstva. Tako bo denimo začel
delovati t.i. sodni Supervizor z objavo anonimiziranih sodb na spletu, ki bo omogočil vpogled
državljanov v sodne postopke v realnem času, kar bo gotovo vplivalo na preglednost in s tem
učinkovitost sodstva.
Uzakonili bomo »ločena mnenja« na vrhovnem sodišču, spremenili sodni red glede možnosti slikanja
in javnosti glavnih obravnav, implementirali »časovne standarde« in poskrbeli za boljšo informatizacijo
državnega tožilstva.
Vzpostavili
bomo zakonske in organizacijske podlage za uveljavitev skupinskih tožb v
potrošniških, odškodninskih in delovnopravnih sporih. Z novim Zakonom o kolektivnih tožbah
načrtujemo uzakonitev možnosti uveljavljanja množičnih zahtevkov z eno tožbo. To bo razbremenilo
sodišča posamične, individualne obravnave zahtevkov strank in vodenje individualnih pravdnih
postopkov, 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. Postopek po kolektivni tožbi bo bistveno hitrejši in zato cenejši tako za tožnike kot sodstvo.
Ministrstvo je pripravilo osnutek povsem novega zakona o državnem odvetništvu, ki bo na sistemski
ravni uvedel nov koncept dosedanje organizacije Državnega pravobranilstva, vključno z rešitvami
glede slovenske agenture pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. V praksi bi to pomenilo bolj
učinkovito zastopanje interesov Slovenije v mednarodnih sodnih postopkih in posledično zniževanje
stroškov zaradi izgubljenih tožb, odškodnin itd.

15.1. Ministrstvo za zdravje
15.1.1. Dosežki
V preteklem letu smo dokončali desetih urgentnih centrov po Sloveniji (Brežice, Novo mesto,
Trbovlje, Maribor, Nova Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Slovenj Gradec, Celje in Izola), tako da
bodo prebivalci nujno medicinsko pomoč sedaj dobili na enem mestu, v novih, najsodobnejše
opremljenih prostorih, s pacientom v središču dogajanja in triažo.
Po petih letih smo v proračunu zagotovili denar in pogoje za nadaljevanje gradnje ljubljanske urgence.
Začeli smo z obnovo vodovoda na onkološkem inštitutu Ljubljana, z odprtjem nove onkologije in
radioterapije v UKC v Mariboru pa smo za prebivalce zahodne Slovenije izboljšali dostopnost do
onkološkega zdravljenja, saj se jim ni treba več voziti na terapije v Ljubljano.
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V letu 2015 smo vzpostavilo 150 novih referenčnih ambulant, ki jih je sedaj 584. Pomenijo
pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine, povečano
dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe in skrajšanje čakalnih dob. V
referenčni ambulanti poleg zdravnika in medicinske sestre dela tudi diplomirana medicinska sestra, ki
skrbi za t.i. urejene kronične bolnike(astma, kronična obstruktivna bolezen in diabetes). Zato zdravniku
ostane več časa za pregled in pogovor bolj bolnih.
Z uvedbo eRecepta smo poskrbeli, da zdravila bolniki v lekarnah dobijo samo ob predložitvi kartice
obveznega zavarovanja in ne potrebujejo več papirnatega recepta.
Oktobra smo začeli tudi s pilotnim projektom skrajševanja čakalnih vrst, ki že kaže prve rezultate,
pravi učinek pa pričakujemo v prvi polovici letošnjega leta.
S skupnim javnim naročilom za zdravila smo privarčevali 20 odstotkov denarja. S tem smo
poskrbeli bolj racionalno in manj koruptivno javno naročanje, tudi pri opremi za urgentne centre, kjer
smo privarčevali 30 odstotkov.
15.1.2. Prednostne naloge
Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji je pokazala, da so slabosti našega sistema upravljanje in
vodenje ter financiranje, z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
pa bomo to področje uredili. Preoblikovalo se bo dosedanje prostovoljno dopolnilno zdravstveno
zavarovanje, zakonsko se bodo določile pravice in obveznosti iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Nadaljeval se bo razvoj novega koncepta delovanja službe nujne medicinske pomoči. Dodatno
se bodo sprejeli podzakonski akti, ki bodo vzpostavili dispečersko službo zdravstva in področje
delovanja helikopterske nujne medicinske pomoči. Ena od prednosti dispečerskega centra, bo na
primer povezava med dispečerjem in kličočim vse do prihoda ekipe nujne medicinske pomoči
na kraj dogodka in pregled nad ekipami na terenu, kar pomeni, da bo do bolnika prišla najbližja ekipa
nujne medicinske pomoči.
Obetajo se spremembe na področju omejevanja porabe tobačnih in povezanih izdelkov: nov
zakon bo celovito urejal področje omejevanja uporabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, saj le
tako lahko prispevamo k zmanjšanju razširjenosti kajenja in velike škode, ki jo zaradi kajenja trpi tako
posameznik, kot celotna družba. Stroški zdravljenja bolezni, zmanjšanja produktivnosti in prezgodnje
umrljivosti zaradi kajenja znašajo kar 5 odstotkov slovenskega BDP oziroma 1,8 milijarde evrov
(primerjava: s trošarinami v proračun dobimo okrog 400 milijonov EUR).
S predlogom novele zakona o zdravstveni dejavnosti bo na novo urejeno razpisovanje,
podeljevanje in nadzor nad koncesijami. Te se bodo podeljevale na javnem razpisu, za določen
čas..Podrobneje pa se bo opredelilo vsebino koncesijske pogodbe in zagotavljanje učinkovitega
nadzora nad njenim izvajanjem.
Spremembe zakona o pacientovih pravicah bodo pomembno vplivale na obvladovanje čakalnih dob.
Za investicijska vlaganja na področju zdravstva ima ministrstvo letos predvidenih okoli 39 milijonov
evrov. V tem letu bomo začeli z nadomestno gradnjo Bolnišnice za invalidno mladino Stara Gora,
nadaljevali z gradnjo DTS oziroma ljubljanske urgence in začeli z gradnjo UC Ptuj.

16.1. Ministrstvo za zunanje zadeve
16.1.1. Dosežki
Pripravili smo novo Deklaracijo o zunanji politiki RS in strateški dokument o zunanji politiki RS.
Na osnovi obeh dokumentov ministrstvo pripravlja Izvedbeni načrt za leto 2016, s katerim bo
podrobneje razdelalo aktivnosti in sredstva za doseganje zastavljenih prioritet ter ciljev.
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Izvedli smo pretežni del predvidenih aktivnosti na področju javne diplomacije. V letu 2015 so bili med
drugim opravljene naslednje aktivnosti: zasedanja medvladnih komisij za gospodarsko sodelovanje
skladno z načrtom (Turkmenistan, Republika Koreja, Turčija, Srbija, Ruska federacija, Belorusija);
izvedba gospodarskih delegacij (ob obisku PRS v Katarju, ob obisku PV Srbije v RS, ob obisku MZZ v
Republiki Koreji, ob obisku MZZ v Južni Ameriki, ob obisku PR Turčije v RS, ob obisku PR
Turkmenistana v RS, ob obisku MZZ v Španiji, ob obisku MZZ v Ukrajini); izvedba Business BSF v
okviru Strateškega foruma Bled; konzulatcije in druga srečanja na delovnih ravneh; izvedba ASEM
projekta o trajnostnem upravljanju z gozdovi; tekoče spremljanje sprejemanja in spreminjanja
omejevalnih ukrepov EU (za RF) ter zaščita slovenskih interesov.
Nadaljevali smo s prepoznavnim in verodostojnim delovanjem RS v mednarodnih organizacijah
(izvedba mednarodnih konferenc/dogodkov z multilateralno tematiko, izvolitev RS v Svet OZN za
človekove pravice (članstvo 2016-18) in v Izvršni odbor UNESCO (2016-18); pridobivanje podpore za
druge slovenske kandidature v mednarodnih organizacijah (Komisija za mednarodno pravo, Odbor za
odpravo diskriminacije žensk, generalni sekretar OZN); prevzem predsedovanja 2. odboru Generalne
skupščine OZN; sodelovanje v medvladnem procesu oblikovanja razvojne agende po l. 2015 (sprejeta
septembra 2015 na vrhu v New Yorku); sodelovanje v Posebni opazovalni misiji OVSE v Ukrajini,
vključitev vprašanja pravic starejših v Akcijski načrt EU za področje človekovih pravic).
Nadaljevali smo z izboljševanjem na področju konzularnih aktivnosti (vizumsko poslovanje,
pomoč slovenskim državljanom). V Ukrajini in Egiptu smo uvedli sodelovanje z zunanjim ponudnikom,
ki omogoča sprejemanje vizumskih vlog izven lokacije veleposlaništev, zaključna faza pa poteka na
Kitajskem in v Turčiji. Izvedli smo "Projekt Kuvajt" (oddajanje vizumskih vlog v Kuvajtu, njihova
obdelava na VP RS v Kairu), evakuirali slovensko družino iz Jemna v času spopadov, pomagali
slovenskim državljanom ob potresu v Nepalu in poskrbeli za vzajemno ukinitev vizumske obveznosti z
18 karibskimi in tihomorskimi državami.
16.1.2. Prednostne naloge
Ministrstvo se bo osredotočalo na medsebojno prepletena vprašanja zagotavljanja mednarodnega
miru in varnosti, človekovih pravic, vladavine prava in trajnostnega razvoja. Posebno pozornost
bomo namenili soočanju z aktualnimi izzivi, zlasti migracijami in terorizmom in sodelovali pri pripravi
ukrepov na evropski in globalni ravni za zajezitev migrantskega vala, vključno s sooblikovanjem
bodoče evropske zakonodaje in sprememb obstoječe, ob upoštevanju mednarodnega prava in
človekovih pravic.
Prizadevali si bomo za odpravljanje temeljnih vzrokov migracij. V tem okviru bomo konstruktivno
prispevali k iskanju diplomatskih rešitev konfliktov in kriz ter k zagotavljanju stabilnosti v evropski
sosedski regiji. Prav tako bomo še naprej izvajali vrsto projektov v okviru mednarodnega razvojnega
sodelovanja ter zagotavljanja humanitarne pomoči.
V luči aktualnega članstva v Svetu OZN za človekove pravice (2016-2018) se bomo zavzemali za
krepitev mednarodnih mehanizmov promocije ter zaščite človekovih pravic in temeljnih svoboščin (s
poudarkom na pravicah otrok, žensk in starejših).
Nadaljevali bomo s krepitvijo aktivnosti gospodarske diplomacije in s tem iskanja ter utrjevanja
priložnosti za slovensko gospodarstvo na tujih trgih. Še naprej bomo krepili izvajanje javne
diplomacije doma in v tujini, s ciljem splošne in ciljne promocije Slovenije, slovenskega jezika,
kulture, turizma. V tujini, kot v Sloveniji, bomo organizirali vrsto mednarodnih dogodkov s poudarkom
obeleževanja 25. obletnice samostojnosti Slovenije.
Krepili bomo diplomatsko prisotnost Republike Slovenije v mednarodnem okolju in povečanje
nivoja zaščite slovenskih državljanov v tujini. Uvedli bomo stalno dežurno službo (24/7), ki bo
državljanom Slovenije, poleg že zagotovljene pomoči ob nujnih in nepredvidljivih dogodkih (naravne
nesreče, teroristični napadi, ipd.), zagotavljala tudi stalno posredovanje drugih relevantnih informacij,
ki jih potrebujejo slovenski državljani in s tem še povečala kvaliteto storitev MZZ.
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17.1. Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
17.1.1. Dosežki
V sodelovanju z ministrstvi smo v letu 2015 nedpovprečno povečali učinkovitost črpanja sredstev
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v
okviru programskega obdobja 2007-2013. V primerjavi z letom pred nastopom aktualne vlade so se ne
le povečala izplačila za EU projekte iz državnega proračuna, temveč je Slovenija konec
decembra 2015 vstopila v krog petih najboljših držav članic EU na tem področju: iz 19. mesta v
sredini leta 2014 smo v mesecu novembru 2015 zasedli 8. mesto, ob koncu leta 2015 pa kar 4. mesto.
Sicer je Slovenija v devetih letih izvajanja finančne perspektive 2007-2013 skupno podprla več kot
5000 projektov, v njihovem okviru ustvarila več kot 45.000 delovnih mest, v investiranje v vse
oblike znanja pa je bilo vključenih preko 610.000 oseb. Projekti so med drugim prispevali k
zmanjševanju razlik v razvitosti med slovenskimi statističnimi regijami, dvigu konkurenčnosti in
inovativnosti Slovenije, ustvarjanju pogojev za dvig dodane vrednosti, varovanju vodnih virov in
kulturne dediščine, izkoriščanju čezmejnega podjetniškega potenciala in posledično k boljšim pogojem
za življenje državljank in državljanov.
V celoti smo sprejeli normativni okvir in zagnali programsko obdobje 2014-2020. V letu 2015 smo
tako že izdali odločitve o dodelitvi EU sredstev: med drugim za 9 projektov s področja pitne vode
oz. čiščenja odpadne vode v skupni vrednosti preko 100 milijonov evrov, potrdili smo projekt
Spodbujanje pripravništva na področju socialnega dela v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov,
ministrstva pa so tudi že objavila za več kot 35 milijonov evrov javnih razpisov - na primer za celostne
prometne strategije, za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 20152019, javna razpisa Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter Prvi izziv 2015 itd.
Na vladi in Evropski komisiji smo potrdili Strategijo pametne specializacije, ki bo v Sloveniji
spodbudila za skupno 750 milijonov evrov razvojnih naložb letno. V tem okviru je bila sprejeta
odločitev o objavi (predvidoma januarja 2016) prvega skupnega razpisa Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za raziskave, razvoj in inovacije v
verigah in mrežah vrednosti v skupni vrednosti 67 milijonov evrov, ki bo prvič združeval podporo vse
od industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja do trga.
Glede na izkušnje iz programskega obdobja 2007-2013, je bilo Sloveniji tudi za 2014-2020 s strani
programskih partnerjev zaupano vodenje 3 čezmejnih programov - z Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško. V letu 2015 smo tako z Evropsko komisijo uspešno uskladili in potrdili programske
dokumente, ki so podlaga za črpanje nekaj manj kot 100 milijonov evrov sredstev v okviru vseh treh
programov sodelovanja. Tako sta bila že v decembru 2015 objavljena prava razpisa v okviru
programov sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko ter Slovenijo in Avstrijo (januarja 2016 v okviru
programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško), v okviru katerih lahko slovenski upravičenci v
sodelovanju s čezmejnimi partnerji kandidirajo za sredstva na področju endogenega razvoj skupnega
obmejnega prostora, krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in sodelovanja med javnimi institucijami,
še posebej na področju varovanja okolja.
Decembra 2015 je Evropska komisija sprejela tudi program čezmejnega sodelovanja med Italijo in
Slovenijo, kjer naša država sicer ni organ upravljanja, bodo pa lahko slovenski upravičenci v obdobju
2014-2020 kandidirali za 79 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
17.1.2. Prednostne naloge
V letošnjem letu bomo nadaljevali s pripravo dolgoročne Strategije razvoja Slovenije, v kateri
bosta opredeljeni vizija Slovenije leta 2050 ter razvojni načrt do leta 2030. Priprava teh dokumentov je
naša skupna odgovornost in hkrati dolžnost, saj želimo čim prej nadoknaditi razvojni izostanek. Na
podlagi dobro pripravljenih analiz in makroekonomskih napovedi želimo identificirati ključna
prednostna področja, ki bodo prepoznana kot temeljne priložnosti za vsakogar izmed nas. V
dosedanjem procesu se je izkazalo, da je prav kakovost življenja tisto, k čemur stremimo in če
želimo spremembe na bolje udejanjiti v praksi, moramo doseči premik iz običajne osredotočenosti na
gospodarsko rast k blaginji. Ker želimo, da bo strateška usmeritev Slovenije odslikavala jasno in
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ambiciozno vizijo Slovenk in Slovencev o svoji prihodnosti, načrtujemo v prihodnjih mesecih
posvetovanja s širšo slovensko strokovne in splošno javnostjo.
Še naprej bomo skrbeli za uspešno, učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje sredstev
evropske kohezijske politike 2014–2020 in krepitev zaupanja državljanov v njihovo upravljanje.
Z razpoložljive 3,4 milijarde evrov bomo podpirali inovativnost in konkurenčnost slovenskega
gospodarstva ter podjetniško aktivnost in produktivnost; zmanjšali bomo emisije toplogrednih plinov,
povečevali energetsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije; prebivalkam in prebivalcem
bomo omogočili boljšo oskrbo s pitno vodo, obenem pa bomo skrbeli za ustreznejše čiščenje odpadnih
voda; povečali bomo trajnost in kakovost prometne infrastrukture; podpirali zaposlovanje mladih ter
naložbe v izobraževanje, usposabljanje in vseživljenjsko učenje; sredstva pa bomo namenjali tudi za
razvoj skupnega obmejnega prostora.
Tako bomo na primer v okviru izvajanja Strategije pametne specializacije, kjer je v aktualnem
programskem obdobju na razpolago 461 milijonov evrov evropskih sredstev, nadaljevali s podporo
raziskavam, razvoju in inovacijam. V tem okviru bodo komplementarno podprta tudi področja razvoja
človeških virov, podjetništva in internacionalizacije, kar pomeni, da bo za inovacijsko politiko, samo iz
EU sredstev, v Sloveniji do leta 2023 skupno namenjena več kot milijarda evrov. Poudarek bo na
področjih z največjimi učinki na gospodarstvo, v okviru katerih bodo v letu 2016 vzpostavljena tudi
strateška partnerstva. Z vlaganji, tako zasebnimi kot javnimi, ter strateškim povezovanjem, bo tako
Slovenija na prioritetnih področjih lahko dolgoročno uspešno zagotavljala kvalitetna delovna mesta in
visoko dodano vrednost, kar je pogoj za dvig življenskega standarda ljudi na raven, ki jo pričakujemo
in si jo tudi zaslužimo.
Še naprej bomo uspešno izvajali in zaključevali programe v okviru mednarodnih finančnih
mehanizmov (EGP in Norveški finančni mehanizem).

18.1. Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu
18.1.1. Dosežki
Okrepljeni so bili dvostranski odnosi s predstavniki Republike Italije (sprejeli so pomembne
zaključke v podporo projektom čezmejnega sodelovanja, sodelovanja med kulturnimi organizacijami in
podporo programom, ki povezujejo obe narodni skupnosti, Avstrije (uspeli smo najti dolgoročno
sistemsko rešitev za Glasbeno šolo na Koroškem) in nazadnje z Madžarsko (mešana slovensko
madžarska komisija).
Urad je tudi v lanskem letu krepil koncept skupnih čezmejnih regij, ki bo ne samo bolj povezal
slovensko manjšino z matično domovino, ampak zagotovil večji razvoj celotnega obmejnega
območja, v korist celotne regije in njenih prebivalcev. Iščemo sinergije na ravni regij: Trst – Koper –
Reka, Posočje- Benečija, Brda – Collio, Slovenska in Avstrijska Koroška ter Štajerska, Varaždin –
Čakovec – Ptuj – Maribor – Murska Sobota – Porabje in Gorenjska – Avstrijska Koroška
Z odprtjem Tržaškega knjižnega središča v središču mesta Trst smo postavili visoka merila
spoštovanja in sodelovanja slovenske skupnosti med seboj in med matično domovino.
V sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo smo odprli vzorčno kmetijo v Porabju, ki skupaj s
hotelom, restavracijo in stiskalnico sadja, pomeni zaključeno verigo samooskrbe majhne slovenske
skupnosti v enem revnejših predelov sosednje Madžarske.
Urad je s preoblikovanjem Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja Slovencev izven meja RS,
predvsem v zamejstvu, ustavil večletno padanje podpor.
Z organizacijo prve konference s predstavitvijo slovenskih raziskovalnih ustanov zunaj RS smo
udejanili prizadevanja za spreminjanje »bega možganov« v »kroženje možganov«.
Med obiskom pri slovenski skupnosti v Avstraliji smo formalno odprli prostore treh konzulatov na čelu s
častnimi konzuli RS, poslovni klub, klub akademikov in novo šolo slovenskega jezika.
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18.1.2. Prednostne naloge
Še naprej bomo spodbujali razvoj slovenske kulture v zamejstvu in po svetu in zagotavljali
prostor za kulturo v verigi Slovenskih hiš.
Zavzemali se bomo za učinkovitejše izvajanje koncepta Slovenskega jezika in identitete v
spodbujanju in sofinanciranju učenja jezika.
Poskrbeli bomo za dokončno konsolidacijo slovenskih knjižnih središč in slovenskih hiš ter okrepitev
aktivnosti s področja ustvarjalnosti (slovenski zamejski orkester, podpora slovenskim avtorjem), knjige
(znamka slovenska knjiga), kulture (kulturni centri in programi) in narodne identitete (jezik in
narodotvornost).
Izvedli bomo sanacijski načrt za Slovence v Avstriji (znanstveni instituti, tednik Novice, Korotan
Dunaj) in razvojni načrt za Slovence v Italiji (Videmska in Goriška pokrajina).
Izvajali bomo aktivnosti za vzpostavljanje čezmejnih regij (bilateralni odnosi, podpora čezmejnim
konferencam, bilateralnim in trilateralnim odnosom obmejnih regij, podpora evropskim projektom).
Nadaljevali bomo prizadevanja za spreminjanje »bega možganov« v »kroženje možganov.
Skupaj z ostalimi resorji in institucijami bomo vzpostavili mrežo/seznam slovenskih znanstvenikov v
zamejstvu in po svetu ter si prizadevali za njihovo aktivno vključevanje v oblikovanje zakonodaje
oziroma strategij v RS.
Tesneje bomo sodelovali z mladinskimi organizacijami v Sloveniji in zamejstvu in z organizacijo več
poslovnih konferenc spodbujali sodelovanje Slovencev zunaj RS na področju gospodarstva.
Okrepiti želimo tudi sodelovanje slovenskih gospodarskih predstavništev (OZS) in zamejskih
gospodarskih predstavništev ter tako aktivno podpreti čezmejne regijske projekte, ki vključujejo
interese oziroma razvoj slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ter krepijo čezmejno sodelovanje
oziroma skupne gospodarske in kulture regije.
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