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KREPITEV TRGA DELA

Še večja zaposlenost
Poudarek na zaposlovanju mladih
Uvedba sistema vajeništva
V letu 2016 nameravamo še 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.
Še naprej bomo stremeli k zmanjševanju brezposelnosti med mladimi ter nadaljevali z
dobro prakso spodbujanja zaposlitev brezposelnih mladih oseb.
Pripravljamo tudi 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.
Ker ugotavljamo, da se povečuje prepad med zaposlenimi, ki delo opravljajo na podlagi
pogodbe o zaposlitvi (pogodbe za določen ali nedoločen čas), ter tistimi, ki delo opravljajo
(zakonito ali nezakonito) v drugih oblikah dela, se pri ukrepih na trgu dela nikakor ne bomo
omejili zgolj na čim večjo stopnjo delovne aktivnosti prebivalstva – vsaj tako pomembno
je tudi, da posameznikom zagotovimo dostojno delo.
Aktivnosti v tekočem letu bodo tako usmerjene v dograjevanje načela varne prožnosti
za vse udeležence na trgu dela. V sodelovanju s socialnimi partnerji bomo skušali
identificirati morebitna neskladja med namenom in prakso znotraj obstoječe delovne
zakonodaje, dvigniti učinkovitost nadzora nad uporabo posameznih oblik dela in okrepiti
pravno, ekonomsko in socialno varnost delavcev v t.i. atipičnih oblikah dela.
Veliko pozornost bomo namenili prenovi sistema poklicnega izobraževanja in
usposabljanja. V teku so priprave na vnovično uvedbo sistema vajeništva.

RAZVOJ SLOVENIJE

3,2 milijarde za nove projekte
Razvoj za boljšo kakovost življenja
Slovenija kot zgled
Pri pripravi dolgoročne Strategije razvoja Slovenije, v kateri bosta opredeljeni vizija Slovenije leta
2050 ter razvojni načrt do leta 2030, 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.
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 3,2 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 tesnem sodelovanju s slovenskimi IT podjetji smo z obiskom v ZDA uspešno zagnali projekt
Slovenija-Zelena referenčna država v digitalni Evropi, ki ga bomo v letu 2016 nadgrajevali. Gre
za projekt, ki Slovenijo predstavlja kot državo, ki lahko ponudi odlično razvojno okolje, pa tudi
partnerstvo pri vpeljavi kompleksnih informacijskih rešitev v javne sisteme.
Tuji investitorji se bodo lahko po novem obrnili na enotno nacionalno točko s celovito ponudbo
podpornih poslovnih storitev, tako domačim kot tujim podjetjem pa bo podporno okolje odslej
nudilo tudi pomoč pri dostopanju do finančnih virov.
Na področju aktivne regionalne politike na štirih problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
(Maribor z okolico, Zasavje, Pokoplje, Pomurje) bomo zaradi zmanjšanja sredstev aktivno delali na
kombiniranju različnih virov in oblik sredstev in na privabljanju tujih investicij v regije.
Tako bomo poskrbeli za ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest na
problemskih območjih in večjo dostopnost do sredstev s strani podjetij.

VEČ ZDRAVJA

Krajše čakalne dobe
Preglednejše podeljevanje koncesij
Preoblikovanje dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja
Analiza zdravstvenega sistema v Sloveniji je pokazala, da so slabosti našega sistema upravljanje
in vodenje ter financiranje, zato bomo to prednostno 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.
Vzpostavljena bo dispečerska služba zdravstva in področje delovanja helikopterske nujne
medicinske pomoči. Ena od prednosti dispečerskega centra bo na primer povezava med
dispečerjem in klicočim 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 trpijo tako posamezniki kot celotna družba.
Na novo bo urejeno razpisovanje, podeljevanje in nadzor nad koncesijami. Te se bodo
podeljevale na javnem razpisu, za določen čas. Podrobneje 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.

SOCIALNA POLITIKA

Za brezskrbnejše življenje v starosti
Lažje uveljavljanje pravic
Odgovori na staranje prebivalstva
V letu 2016 pripravljamo odgovore na izzive dolgožive družbe. Dokončali bomo sistem
dolgotrajne oskrbe in osebne asistence in tako poskrbeli za celovit sistem pomoči osebam,
ki so dolgotrajno ali trajno nesamostojne pri opravljanju temeljnih dnevnih in podpornih
aktivnosti ter socialnem vključevanju. Predvideno je 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.
V tem letu bomo reorganizirali centre za socialno delo (CSD), ker želimo, da bodo imeli
spet več časa za ljudi. Načrtovana je 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 vlog, 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 izključene, in jim
omogočili aktiven pristop k reševanju njihovih socialnih stisk prek pridobivanja socialnih in
delovnih kompetenc. Model socialne aktivacije bo ustrezno povezal vse relevantne institucije
v procesu. V ta namen bomo zagotovili EU-sredstva iz nove finančne perspektive.

ZDRAVE JAVNE FINANCE
transparentnost javne porabe
zaupanje v pravičnost sistema dajatev
ohranjanje zdravih državnih financ
Po novem zakonu o javnem naročanju bomo poskrbeli za bolj socialno zavedno in kvalitetnejše
naročanje – v ospredje bodo stopile ekonomsko najugodnejše ponudbe, ne bo pa več edinega
merila cene pri nekaterih vrstah storitev. S tem bomo poskrbeli, da bo javni denar porabljen za
kakovostno blago in storitve.
Zagotovili bomo še večjo transparentnost porabe javnih sredstev. Državljani lahko že na
več spletnih mestih preverijo, kam gre denar, ki ga država dobi v obliki raznih dajatev in
prispevkov.
Informacijska rešitev »STATIST« bo denimo zagotovila celovito, neposredno in posodobljeno
objavo podatkov o oddanih javnih naročilih v Republiki Sloveniji. Na enem mestu bodo zbrane
informacije o oddanih javnih naročilih od 1. 1. 2013 naprej, ki jih vsak uporabnik lahko pregleduje
po različnih parametrih in s tem pride do vseh pomembnejših podatkov o porabi javnih financ
za vse naročnike v omenjenem obdobju.
S stabilnim javnofinančnim okoljem bomo še naprej skrbeli za stabilno poslovno okolje ter s
tem trajno gospodarsko rast. V letu 2016 naj bi ta dosegla med 1,8 in 2,3 odstotka BDP.
Odločno se bomo spopadli z nadaljnjim zniževanjem javnofinančnega primanjkljaja – lansko
leto nam ga je uspelo znižati pod 3 odstotke BDP, v letošnjem letu pa je načrt 2,2 odstotka.
Zaradi javnofinančne konsolidacije še naprej uživamo zaupanje mednarodnih vlagateljev, kar
prinaša ugodnejše pogoje in stroške zadolževanja tako za državo kot tudi za gospodarske
subjekte.

SKRB ZA DRŽAVNO PREMOŽENJE

Učinkovitejše upravljanje
Ustvarjanje donosa
Več prilivov v proračun
Poskrbeli bomo tudi za še učinkovitejše upravljanje z državnim premoženjem in za
prestrukturiranje podjetij v državni lasti, tako da bodo ta izpolnjevala strateške razvojne cilje,
bolje gospodarila z naložbami, njihovo poslovanje pa bo tako 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 odstotkov na knjigovodsko vrednost
kapitala leta 2020. V naslednjih dveh letih je ciljna donosnost kapitalskih naložb države
6,3-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 milijonov evrov, v
letu 2017 125,3 mio EUR in v letu 2018 120,1 milijonov evrov. Poleg tega se za leto 2016 načrtujejo
prilivi od prodaje kapitalskih naložb Republike Slovenije v višini 125 milijonov evrov.
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 milijonov evrov.

GOSPODARSTVO IN IZBOLJŠANJE POSLOVNEGA OKOLJA

Pravičnejša porazdelitev davčnega bremena
Učinkovito pobiranje javnih dajatev
Za podjetnike vse na enem mestu
Poskrbeli bomo za pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena med delom, potrošnjo in
kapitalom (premoženjem). Veliko bomo delali v smeri zaupanja v pravičnost sistema javnih
dajatev. Z njimi se nenazadnje financira tudi cela vrsta socialnih prejemkov in prav je, da vsi
vplačujemo v sistem, iz katerega se črpajo.
Pobiranje javnih dajatev bo še bolj učinkovito, z davčnimi blagajnami pa se bomo še odločneje
lotili davčnih utaj, neizdajanja računov in dela na črno. Za učinkovitost bomo poskrbeli tudi
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.
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. Iskali bomo javnofinančno vzdržne možnosti za
davčno razbremenitev najbolj produktivnih.
Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali prenovo podjetniškega podpornega okolja za 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.
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.

RAZVOJ POTENCIALA TURIZMA

Nova delovna mesta
Dodatna sredstva za promocijo
Povečanje prepoznavnosti Slovenije
Dolgoročni cilj, h kateremu stremimo, je povečanje prilivov iz naslova tujskega turizma na
3 milijarde evrov letno. Po rekordnem letu 2015 tudi v letu 2016 pričakujemo nadaljevanje
pozitivnega trenda rasti števila domačih in tujih turistov in njihovih prenočitev.
Za promocijo slovenskega turizma na tujih trgih bo država v prihodnjih dveh letih namenila
precej več proračunskih sredstev kot doslej, in sicer 11,2 milijona evrov na letni ravni.
Največ sredstev bo usmerjenih v Italijo, Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo in
Rusijo, ki skupaj ustvarijo 60 odstotkov vseh prenočitev. Bolj intenzivno kot doslej bomo
komunicirali na ostalih evropskih trgih, kot so Francija, Češka, Madžarska, Švedska,
Danska, Hrvaška, Srbija in drugi. Pomemben delež in potencial rasti pa predstavljajo tudi
prekomorski trgi - Japonska, Južna Koreja, Kitajska, Tajvan, ZDA, Kanada in Brazilija.
Ker Slovenijo gostje doživijo predvsem skozi ljudi in zaposlene v tej panogi, se bo vlagalo tudi
v ljudi, predvsem pa poskrbelo, da bodo potencial turizma zaznale tudi mlajše generacije.
Najpomembnejši steber slovenskega turizma so zdravilišča in terme, ki prispevajo eno
tretjino vseh slovenskih prenočitev in še naprej izkazujejo pozitivne trende rasti. Do leta
2020 si želimo letno na tem področju ustvariti 3,3 milijone prenočitev, kar predstavlja
20-odstotno rast, ter 300 milijonov evrov prihodkov, kar predstavlja 30-odstotno rast.

DRŽAVA V SLUŽBI SVOJIH DRŽAVLJANOV

Moderen uslužbenski sistem
Spremljanje prihrankov občin
Manj za najemnine in stroške informatike
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.
Leto dni vlade pod vodstvom dr. Mira Cerarja

S ciljem zgraditi transparentno, odgovorno, nadzorovano, poenoteno in strateško usmerjeno delo
javne uprave smo že 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.
Nadaljevali bomo s projektom centralizacije stvarnega premoženja in centralizacije državne
informatike. V obeh primerih bomo z boljšo učinkovitostjo in sistematičnim pristopom dosegali
znatne prihranke (predvsem pri izdatkih za najeme).

UČINKOVITEJŠE PRAVOSODJE

Hitrejše sojenje
Vzpostavitev sodnega Supervizorja
Možnost vlaganja skupinskih tožb
Predvidena je reforma mreže sodišč, sodnega sveta, sistema imenovanja in udejanja
odgovornosti sodnikov. 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 odstotkih 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.
Vzpostavili bomo zakonske in organizacijske podlage za uveljavitev skupinskih tožb v
potrošniških, odškodninskih in delovnopravnih sporih. 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. Postopek po kolektivni tožbi bo bistveno hitrejši in zato cenejši tako za tožnike
kot sodstvo.
Pripravili bomo tudi novelo zakona o državnem odvetništvu, ki bo na sistemski ravni uvedel nov
koncept dosedanje organizacije Državnega pravobranilstva. V praksi bo to pomenilo bolj učinkovito
zastopanje interesov Slovenije v mednarodnih sodnih postopkih in posledično zniževanje stroškov
zaradi izgubljenih tožb, odškodnin itd.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE INFRASTRUKTURE IN
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Prenova cest in železnic
Priprava izgradnje drugega tira
Energetska obnova stavb
40.000 kilometrov dolgo omrežje javnih cest in 1.200 kilometrov železniških prog, letališča in
pristanišče tvorijo celovit in razvit prometni sistem, ki letno prepelje 75 milijonov potnikov in
skoraj 100 milijonov ton blaga.
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.
Vložili smo že vlogo za pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja za drugi tir Divača–Koper,
objavljen pa je tudi že mednarodni javni razpis za racionalizacijo in optimizacijo projekta. V
nadaljevanju se bodo izvajale aktivnosti na pridobivanju sredstev s strani zainteresiranih zalednih
držav in zasebnih vlagateljev (z razpisom).
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 milijard evrov.
Ključni cilji izgradnje so zagotovitev sodobne in zmogljive železniške navezave tovornega
pristanišča Koper na železniško omrežje v Republiki Sloveniji in posledično na širše evropsko
železniško omrežje, dokončna odprava vseh omejitev prevozne zmogljivosti od Kopra do Divače
ter povečanje zanesljivosti obratovanja te proge, povečanje stopnje varnosti prometa, skrajšanje
voznih časov, zmanjšanje vplivov na okolje in dodatno povečanje delež tovora, prepeljanega po
železnici.
Za energetsko obnovo stavb, katere cilj do leta 2050 je znižanje porabe energije, zmanjšanje
emisij toplogrednih plinov za 80–95 odstotkov in emisij drugih škodljivih snovi v zrak, bo v letih
2014-2020 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike namenjenih 115 milijonov
evrov nepovratnih in 50 milijonov evrov povratnih sredstev. Te naložbe prinašajo pomembne
prihranke in širše koristi (prihranki energije, povečana vrednost nepremičnin, spodbude za
raziskave in razvoj, konkurenčnost industrije, vpliv na zdravje, izboljšano bivanjsko ugodje in višja
produktivnost, zmanjšane emisije toplogrednih plinov, zmanjšana onesnaženost zraka).
Glavna zaveza do leta 2020 je prenova 9 milijonov m2 površin stavb (6 milijonov 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 odstotkov. Tako
se bo tudi prepolovila raba tekočih fosilnih goriv v obstoječih stavbah, do leta 2020 se predvideva
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 60 odstotkov do leta 2020 (glede na leto 2005),
zmanjšanje emisij prašnih delcev pa za 20 odstotkov.
Skupne naložbe v energetsko prenovo so ocenjene na 3,2 milijarde evrov.

OHRANJANJE ZDRAVEGA IN ZELENEGA OKOLJA

Za hitrejšo pridobitev gradbenega dovoljenja
Zeleno gospodarstvo
Trajnostna raba
Predlagali bomo 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). 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. Zeleno gospodarstvo predstavlja priložnost za razvoj
novih zelenih tehnologij, nova delovna mesta, promocijo in razvoj slovenskega znanja. 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).
Vzpostavili bomo 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.
Pripravljamo tudi Operativni program ravnanja z odpadki in program preprečevanja nastajanja
odpadkov, da bi svoje vire uporabljali pametneje in bolj trajnostno. 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, konkurenčnost se gradi na lastnih virih ter njihovi
učinkoviti rabi in se tako zmanjšuje odvisnost od uvoza.

VARNOST NA PRVEM MESTU

Varnost prebivalstva
Manj mrtvih v prometu
Nadaljevanje odkrivanja gospodarske kriminalitete
Tudi v letošnjem letu bo naša ključna naloga učinkovito soočanje in obvladovanje
migracijskega toka.
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.
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.

KMETIJSTVO

Sredstva za razvoj podeželja
Mednarodna vpetost kmetijstva, prehrane in gozdarstva
Pobuda za Svetovni dan čebel
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.

ZUNANJA POLITIKA

Zagotavljanje mednarodnega miru
Gospodarska diplomacija
Stalna dežurna služba
Osredotočali se bomo 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.
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.
Zvišali bomo raven 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 kakovost storitev
MZZ.

OBRAMBNE ZADEVE

Izboljšanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Krizno upravljanje
Logistična podpora za oskrbo beguncev in migrantov
S sprejetjem zakona o obrambi ter novo resolucijo o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje od 2016 do 2022 želimo poskrbeti tako za učinkovito
delovanje resorja kot tudi za izboljšano varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
učinkovitejše odzivanje in ukrepanje v primerih le-teh.
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.

IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT

Prožne oblike učenja
Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
Mobilnost učiteljev in učencev
Še naprej bomo spodbujali prožne oblike učenja ter nudili podporo kakovostni karierni
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
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.
Prav tako načrtujemo 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.

KREPITEV VARSTVA POTROŠNIKOV

Dvoletno obvezno jamstvo
Možnost kolektivnih tožb
Lažje uveljavljanje pravic
Naredili bomo pomemben korak naprej na področju varstva potrošnikov in uvedli enotno
dvoletno obvezno jamstvo, ki ohranja pozitivne vidike obvezne garancije, kar omogoča večjo
pravno varnost in lažje uveljavljanje pravic, kolektivne tožbe idr. Postopek po kolektivni tožbi bo
bistveno hitrejši in zato cenejši tako za tožnike kot sodstvo.
Z novo ureditvijo bomo tako zagotovili tudi visoko raven varstva potrošnikov in lažje uveljavljanje
pravic potrošnikov ob hkratnem znižanju nepotrebnih administrativnih bremen za gospodarstvo.
Potrošniki si pravice do uveljavljanja garancije zagotovijo tudi z obveznim jemanjem računa za
opravljene storitve in nakup blaga.

KULTURA

Pridobitev evropskih nepovratnih sredstev
Nadaljnje investiranje v kulturno dediščino
Pomoč kreativnemu sektorju za dostop do sredstev
Poskrbeli bomo za zagon 14 projektov v vrednosti 34,5 milijonov evrov, za katera nam je uspelo
v 85-odstotnem 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
Leto dni vlade pod vodstvom dr. Mira Cerarja
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 skupinah, 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 (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.

SLOVENCI V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

Razvoj slovenske kulture v zamejstvu in po svetu
Vzpostavljanje čezmejnih regij
Vzpostavitev mreže slovenskih znanstvenikov
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.

