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Ministrstvo za finance
Gospodarska rast in izboljšanje stanja javnih financ
Slovenija je v drugem letošnjem četrtletju na letni ravni zabeležila 4,4-odstotno rast BDP, kar se odraža
tudi v izboljšanih razmerah na trgu dela. V letu 2016 je bila gospodarska rast 3,1-odstotna.
V zadnjih 3 letih (od 2. četrtletja 2014) se je BDP povečal za 10,1 %, gospodarska rast v prvi polovici
leta 2017 pa je najvišja rast po prvi polovici leta 2008. Hkrati je slovensko gospodarstvo v 2. četrtletju
leta 2017 preseglo predkrizno raven BDP iz leta 2008.
Uspešno smo izstopili iz postopka presežnega primanjkljaja in primanjkljaj sektorja država s 5 % BDP v
letu 2014 znižali na 2,9 % BDP v letu 2015 in 1,8 % BDP v letu 2016. Gre za najnižjo raven
javnofinančnega primanjkljaja od začetka krize. V letu 2017 se skladno s sprejetim proračunom države
predvideva nadaljnje znižanje primanjkljaja sektorja država na 0,8 % BDP.
Polletno poročilo o izvrševanju kaže, da bo zastavljeni cilj dosežen. Letos je bil vzpostavljen tudi
Fiskalni svet, ki aktivno spremlja in komentira stanje ter dogajanje v javnih financah.
Upravljanje z javnim dolgom
Slovenija tudi v letu 2017 nadaljuje z aktivnim upravljanjem javnega dolga. Obveznosti RS se financirajo
in refinancirajo s cenejšim novo izdanim dolgom daljših ročnosti, zaradi česar bo iz državnega proračuna
v prihodnjih letih namenjenih manj sredstev za plačilo obresti, zaradi povečanja povprečne vezave dolga
pa se je znižalo tudi tveganje refinanciranja. Javni dolg se bo po ocenah konec letošnjega leta znižal na
77 % BDP (lani je bil pri 79,7 % BDP). RS dolg znižuje hitreje, kot predvideva pravilo o dolgu.
V letu 2017 bo strošek obresti državnega proračuna znašal 960 milijonov evrov oz. 2,31 % BDP. V letu
2016 je znašal 1,064 milijarde evrov oz. 2,68 % BDP, kar primerjalno pomeni znižanje stroškov za
obresti za 104 milijone evrov. V letu 2018 se strošek obresti državnega proračuna znižuje na 870
milijonov evrov oz. 1,99 % BDP, kar pomeni dodatno znižanje stroškov za obresti še za 90 milijonov
evrov.
Slovenska zakladnica je za učinkovito upravljanje z dolgom januarja letos prejela tudi prestižni naziv
Upravljalec s tveganju državnega dolga leta (Sovereign Risk Manager of the Year) londonske revije
Risk magazine.
Bonitetne ocene
Standard & Poor's je bonitetno oceno Slovenije nedavno zvišal na A+ (stabilni obeti), kar pomeni nižje
tveganje za državo, lažji dostop do finančnih trgov in cenejše zadolževanje. To je dobro za državo, javni
sektor in predvsem gospodarstvo, ki lažje in pod boljšimi pogoji prihaja do finančnih virov v tujini.
Aktivnosti v bančnem sektorju
Te so nujne za učinkovitejše delovanje bančnega sistema ter posledično nudenje boljše podpore
realnemu sektorju. Izvedeni ukrepi se nanašajo na konsolidacijo (združitev Abanke in Banke Celje,
dokončno prenehanje Probanke in Factor Banke), privatizacijo (prodaja NKBM) in aktivnosti v zvezi z
zavezami, danimi v postopku odobritve državne pomoči za NLB in Abanko. Omeniti velja tudi celovito
prenovo zakonodajnega okvirja za področje bančništva kot posledice vzpostavitve bančne unije na ravni
EU. Vse omenjeno pomembno vpliva na izboljšanje stanja v slovenskem bančnem sistemu, ki se med
drugim odraža v zmanjšanju deleža slabih bančnih terjatev, ki je v maju 2017 znašal 7,7 % (najvišji je
bil v septembru 2013, ko je znašal 17,4 %, konec lanskega leta pa je znašal 8,5 %).
Upravljanje družb v državni lasti
Skladno s sprejeto strategijo nadaljujemo izvajanje tekočega upravljanja kapitalskih naložb države in
postopke privatizacije podjetij, ki so opredeljena kot portfeljske naložbe države.
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Davčno področje
Letos so se začeli uporabljati lani sprejeti ukrepi davčnega prestrukturiranja in zmanjšanja
administrativnih ovir, katerih cilj je povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva z
izboljšanjem poslovnega okolja. Namen uveljavljenih ukrepov davčnega prestrukturiranja je zmanjšanje
obremenitev stroškov dela s spremembo dohodninske lestvice in ugodnejšo davčno obravnavo dela
plače za poslovno uspešnost. Predlog je bil pripravljen po večmesečnih pogovorih in usklajevanjih z
različnimi deležniki.
Vlada je julija letos v nadaljnji zakonodajni postopek poslala tudi predlog zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin. Nov sistem množičnega vrednotenja bo odpravil neskladja z ustavo in
lastnikom dal možnost, da sodelujejo pri določanju posplošene vrednosti nepremičnin. Davka na
nepremičnine vlada v tem mandatu ne bo uvedla.
Ukrepi za povečanje učinkovitosti pobiranja javnih dajatev
Uvedba davčnih blagajn, ki pomeni pomemben korak k večji učinkovitosti pobiranja javnih dajatev in
zmanjševanju sive ekonomije, je bila uspešna. Davčne blagajne so v prvem letu na podlagi povečanih
vplačilih neto DDV, prispevkov za socialno varnost in dohodnine blagajnikov kot tudi davka od dohodkov
pravnih oseb ter davka od dohodkov iz dejavnosti prinesle 81 milijonov evrov. Vlada je sicer ob uvedbi
davčnih blagajn ocenila, da bodo te na letni ravni prinesle 75 milijonov evrov.
Od letošnjega leta je mogoče plačevati davčni odtegljaj in prispevke za socialno varnost s 5-dnevnim
zamikom.
S 1. julijem 2016 je bil poenostavljen način plačevanja DDV pri uvozu blaga.
V treh letih je bilo v ukrepe za dvig davčne kulture skozi davčno opismenjevanje mladih vključenih že
10.000 šolarjev in dijakov.
Trošarine (od 1. 8. 2016)
Nova ureditev trošarin je prijazna do malih proizvajalcev piva, vina in žganja, saj uvaja 50 % znižanje
trošarine za pivo, ki ga proizvedejo mali proizvajalci piva, malim vinarjem omogoča odpremo vina v
drugo državo članico v režimu odloga, kar jim omogoča prodor na tuje trge, za male proizvajalce žganja
pa zakon določa 50 % znižanje trošarine za etilni alkohol ter ukinja pavšalno obdavčitev žganja za lastno
rabo glede na lastništvo opreme (kotla). Žganje je sedaj obdavčeno glede na dejansko proizvedeno
količino. Zakon odpravlja tudi nekatere administrativne obveznosti ter uvaja poenostavitve, ki so
ugodnejše za zavezance.
Zmanjšanje skupnega davčnega dolga
Skupni davčni dolg je konec leta 2014 znašal 1.421.326.160 evrov, leto pozneje 1.386.665.046 evrov,
konec leta 2016 je dolg znašal 1.320.723.417, konec junija 2017 pa 1.285.658.364 evrov. To pomeni,
da se je v zadnjih dveh letih in pol dolg znižal za 135.667.796 evrov, torej za kar 9,5 %.
Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma
Pomembni koraki so bili narejeni s pripravo nove zakonodaje, na podlagi katere bo uveden register
dejanskih lastnikov podjetij, Urad RS za preprečevanje pranja denarja pa je dobil inšpekcijska
pooblastila. V okviru nadgradnje informacijskega sistema je že omogočen prehod iz delnega na popolno
elektronsko sporočanje zahtevanih podatkov, s 1. septembrom 2017 pa bo sporočanje v celoti potekalo
po elektronski poti, kar predstavlja finančno in administrativno razbremenitev za zavezance.
Izvršitev sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)
ESČP je aprila 2017 izdalo odločitev v zadevi Hodžić proti Sloveniji in ugotovilo, da Slovenija sodbo v
zadevi Ališić v celoti ustrezno izvršuje. Do konca junija 2017 je bilo izdanih okoli 20.500 informativnih
izračunov in izvedenih približno 18.500 izplačil varčevalcem v skupnem znesku 187,5 milijona evrov.
Vse več elektronskega poslovanja
V luči odprave administrativnih ovir in zniževanja stroškov je pomembno, da državni organi vse več
poslujejo elektronsko.
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Uprava RS za javna plačila (UJP) je v javni sektor uvedel projekt e-računov, pri čemer so proračunski
uporabniki v letu 2014, ko prejemanje e-računov za proračunske uporabnike še ni bilo obvezno, prejeli
22.000 e-računov, v letih 2015–2017 pa povprečno letno 4 milijone e-računov. Proračunski uporabniki
so v letu 2014 izdali 25.000 e-računov, v letu 2015 450.000 e-računov, leta 2016 510.000, v prvi polovici
leta 2017 pa že 300.000 e-računov, kar je za 16 % več kot v enakem obdobju lani. Glede na primerljivo
obdobje lani se je v prvi polovici leta 2017 število uporabnikov spletne aplikacije UJP eRačun
(namenjena manjšim izdajateljem, ki niso proračunski uporabniki) povečalo za 12 %.
UJP prek sistema spletnih plačil omogoča pravnim in fizičnim plačevanje blaga in storitev proračunskih
uporabnikov, in sicer s plačilnimi in kreditnimi karticami, prek spletnih bank in mobilne telefonije. V
sistem spletnih plačil je bilo od začetka delovanja sistema leta 2012 do konca leta 2015 vključenih 70
proračunskih uporabnikov, v letu 2016 je UJP v ta sistem vključil 20 novih proračunskih uporabnikov,
do konca prve polovice leta 2017 pa že 12 novih proračunskih uporabnikov. V letu 2016 je bilo prek
sistema spletnih plačil opravljenih 23 % več plačil kot v letu 2015, v prvi polovici leta 2017 pa že 37 %
več kot v enakem obdobju v letu 2016.
Finančna uprava RS (FURS) je v letu 2015 elektronsko vročil 258.465 dokumentov, v letu 2016 jih je
vložil 518.630, samo v prvi polovici letošnjega leta pa že 321.136 dokumentov.
Nekatere pomembnejše poenostavitve za davčne zavezance
FURS z letom 2017 sestavlja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in ga zavezancem
(samozaposlenim osebam in družbenikom) odlaga v sistem eDavki. Na ta način 73.000 zavezancem ni
treba več mesečno vlagati obračunov.
Od letošnjega leta je mogoče plačevati davčnih odtegljaj s 5-dnevnim zamikom.
S 1. julijem 2016 je bil poenostavljen način plačevanja DDV pri uvozu blaga. Hkrati so bila
poenostavljena tudi administrativna opravila ter izvedena nadgradnja slovenskega avtomatiziranega
uvoznega sistema (SIAIS), ki je davčnim zavezancem omogočila izbiro, ali se DDV obračuna kot uvozna
dajatev z uvozno deklaracijo ali pa se DDV izkaže v obračunu DDV. Nova ureditev je bila med zavezanci
očitno dobro sprejeta, saj je bilo v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2016 kar 81 % evidentiranega
uvoznega DDV izkazanega v obračunu DDV.
Informativni izračuni dohodnine so bili za leto 2015 prvič izdani vsem zavezancem za dohodnino, ne
glede na višino prejetega dohodka. Za leto 2015 posledično 6.572 osebam ni bilo treba vložiti napovedi
za odmero dohodnine.
Zavezancem, ki so v letu 2016 prejeli obresti, dividende, od osebe, ki ni plačnik davka, med letom ni
bilo več treba vlagati napovedi. Posledično je bilo za leto 2016 predloženih 3.126 napovedi manj.
Pristojbina za gozdne ceste se po novem odmerja le v primeru, če znaša znesek pristojbine vsaj 5 evrov,
zato je davčni organ v letu 2016 izdal 62.416 manj odločb v primerjavi z letom 2015.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Trg dela
Posebno ugodne rezultate v zadnjih treh letih beležimo na trgu dela. Število brezposelnih se iz leta v
leto znižuje, povečuje se število delovno aktivnih. Brezposelnost se je iz skoraj 130.000 v letu 2014
znižala na manj kot 85.000 v letošnjem letu. Brezposelnih je 46.000 manj kot v letu, ko je mandat
nastopila aktualna vlada (ali 28.717 manj kot septembra 2014), brezposelnost med mladimi se je
prepolovila. V letu 2016 se je zaposlilo 74.856 brezposelnih oseb, kar je največ v zadnjih 20 letih.

Vsi brezposelni
15 - 29 let

Januar 2014
129.843
33.920

September 2014
112.560
26.718

Avgust 2017 ( 5. 9. 2017)
83.843
15.347

Število delovno aktivnih je bilo septembra 2014 805.523, maja letos pa 846.785.
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Stopnja registrirane brezposelnosti mladih (15-29 let) je leta 2014 znašala 22,5 %, 2016 pa 16,8 %.
Ukrepi aktivne politike zaposlovanja in posebna shema "Jamstvo za mlade", ob ugodnejši gospodarski
klimi, dajejo dobre rezultate. V letih 2014 - 2016 se je zaposlilo skupaj 73.300 mladih brezposelnih,
starih do 29 let; 4.600 mladih brezposelnih se je zaposlilo za nedoločen čas s pomočjo interventnega
ukrepa oprostitve plačila prispevkov delodajalca, več kot 22.261 mladih je v letih 2014-2016 našlo
zaposlitev s pomočjo ukrepov APZ (subvencije prvi izziv, žled, zaposli.me, javna dela). Za jamstva za
mlade bo v letih 2016 – 2020 skupno namenjenih 300 mio evrov (proračun RS in ESS).
Za razreševanje strukturne brezposelnosti so bili pripravljeni številni programi APZ, ki se od konca leta
2015 intenzivno izvajajo s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada iz finančne perspektive 2014
– 2020 (pomoč mladim pri vstopu na trg dela, spodbude za zaposlovanje ranljivih skupin in dolgotrajno
brezposelnih, usposabljanja za pridobivanje na trgu dela potrebnih znanj in veščin, kreiranje novih
delovnih mest preko javnih del za najtežje zaposljive ipd.).
V letu 2016 je bilo za programe APZ namenjeno 100 mio EUR, podobno tudi 2017 (91 mio EUR)
od tega približno dve tretjini iz ESS.
Za še večjo zaposljivost mladih od leta 2015 poleg državnih in Zoisovih štipendij podeljujemo tudi
štipendije za deficitarne poklice (vsako leto 1000 štipendij, 100 evrov/mesec).
Med ukrepi za zmanjševanje brezposelnosti in prekarnega dela med mladimi so bile zelo pomembne
spremembe študentskega dela. Minimalna urna postavka je bila uvedena v višini 4,5 evra (trenutno
4,61 evra), študentsko delo je po novem vključeno v pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje.
Ureditev začasnega in občasnega dela, ki velja od 1. februarja 2015, pozitivno vpliva na vključenost
mlajših kategorij zavarovancev v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanj in posledično tudi na
razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin. V pokojninsko blagajno je bilo tako v prvem letu
vplačanih za 52.087.645 evrov prispevkov, v letu 2016 pa za 59.854.195 evrov. Po podatkih FURS
je prispevke v okviru začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v letu 2016 vplačevalo 97.386
mladih, ki so v povprečju pridobili skoraj 3 mesece zavarovalne dobe.
Z zmanjšanje prekarnosti na trgu dela je bil pripravljen dokument »Za dostojno delo«, na podlagi tega
pa spremembe treh zakonov, ki so trenutno še v sprejemu v DZ. Spremembe odgovarjajo na nekatere
ključne izzive na trgu dela: večjo pravno varnost prekarnih zaposlitev, lažje odločanje delodajalcev za
sklepanje pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas in večjo socialno varnost zaposlenih ob prenehanju
delovnega razmerja.
Poenostavili smo pridobivanje delovnega dovoljenja za zaposlovanje tujcev in uvedli sistem »vse na
enem mestu«.
Pripravljena je Bela knjiga pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki vsebuje nabor možnih
rešitev, ki bodo zagotovile javnofinančno vzdržnost pokojninskega sistema in dostojne pokojnine tudi
po izteku prehodnega obdobja iz ZPIZ-2. Vlada in socialni partnerji so že soglasno sprejeli Izhodišča za
prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Pripravljena je Strategija dolgožive družbe s katero je Slovenija dobila okvir za organizirano in
sistematično pot odzivanja na izzive staranja prebivalstva.
Socialna varnost prebivalstva
Ker so gospodarski kazalci ugodnejši, nižja je brezposelnost smo želeli da bi to občutili tudi socialno
najranljivejši. S paketom pomoči, ki je zajemal odpis dolga, reševanje problematike deložiranih družin,
in reševanje težav z bančnimi računi smo želeli najprej socialno najbolj ogroženim omogočiti nov
začetek. Skupaj (vlada, podjetja, občine) je bilo občankam in občanom odpisanega za 1.976.221,72
evrov dolga. Za socialno ogrožene deložirane družine je zagotovljenih 11 stanovanj.
Skupaj z MP smo spremenili Zakon o izvršbi in zavarovanju, tako da zdaj prejemnikom denarne socialne
pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka ipd., ti prejemki v celoti ostanejo.
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V zadnjih treh letih se je denarna socialna pomoč dvignila za dobrih 30 evrov iz 265,22 evrov v
začetku leta 2014 na sedanjih 297,53 evrov (za samsko osebo) ali največ 889,61 evrov za družino
(na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
Prav tako se je zvišala izredna denarna socialna pomoč, pogrebnina in posmrtnina, ter cenzus za
varstveni dodatek, ki trenutno znaša 484,97 evrov (za samsko osebo).
Z novelo Zakona o socialnovarstvenih prejemkih smo ukinili zaznambe na nepremičninah in vračilo
prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima
posameznik oz. družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov. Od te
spremembe dalje se je krog upravičencev do varstvenega dodatka povečal za več kot 5000
prejemnikov.
Poleg razširitve do upravičenosti do varstvenega dodatka smo za izboljšanje socialnega položaja
starejših pripravili spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in s tem vsem
upokojencem, ki so kadarkoli delali polno pokojninsko dobo zagotovili znesek starostne pokojnine v
višini 500 evrov mesečno, tudi v primeru, ko imajo ali bi imeli, zaradi nizkih plač po splošnih pravilih
odmerjeno nižjo starostno pokojnino od 500 evrov mesečno.
Tako bomo izboljšali socialni položaj 45.291 upravičencem, med katerimi je večina žensk.
Po več letih so letos vsi upokojenci prejeli letni dodatek v višini od 90 do 400 evrov (odvisno od
višine pokojnine).
Na področju otroških dodatkov bodo z vrnitvijo 7. in 8. razreda s prihodnjim letom v celoti
odpravljeni varčevalni ukrepi iz leta 2012. 97.000 otrok pa že od leta 2016 prejema 10 % višji otroški
dodatek. Subvencija za kosilo se je razširila za učence iz družin, ki se uvrščajo v 1. dohodkovni razred
tudi za učence družin, ki se uvrščajo v 2. in 3. dohodkovni razred. Zaradi delne uvedbe 5. dohodkovnega
razreda državno štipendijo prejema 3218 več dijakov in študentov.
V Sloveniji dosegamo visoko ciljnost in učinkovitost vpliva socialnih transferjev na zmanjševanje
revščine (po podatkih Svetovne banke iz 2015 imajo samo še štiri države v EU boljše rezultate glede
na obseg sredstev in njihovo učinkovitost). Transferji na zmanjšanje revščine vplivajo z več kot 42%
medtem ko je evropsko povprečje nekaj desetink nad 35%.
Tudi zato stopnja revščine že drugo leto zapored pada. V letu 2016 je nižja za 0,4 odstotne točke in
znaša 13,9 %. Glede na vse sprejete ukrepe pričakujemo, da se bo trend upadanja revščine nadaljeval
tudi v prihodnjem letu. Nadaljnje zniževanje revščine bomo dosegli tudi z uvedbo celovitega
koncepta socialne aktivacije, ki je v teku in je namenjena osebam, ki se soočajo z dolgotrajno
brezposelnostjo in največjo socialno izključenostjo.
Za odpravljanje najhujših oblik revščine smo prek Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v letih
2016 in 2017 kupili več kot 5000 ton hrane. Ogroženim osebam jo delita Slovenska Karitas in Rdeči
križ.
V sprejemu v DZ je predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu, ki bo vpeljal novo organizacijsko
strukturo centrov za socialno delo s ciljem njihove še večje učinkovitosti.
Družinska politika
Poleg odprave varčevalnih ukrepov pri otroških dodatkih smo za dodatnih 15 dni razširili pravico do
plačanega očetovskega dopusta. V celoti jih bodo očetje lahko izkoristili v letu 2018, ko bodo lahko
koristili 30 dni plačanega očetovskega dopusta.
Po 41 letih smo s sprejemom Družinskega zakonika dobili novo moderno družinsko zakonodajo.
Družina je v Družinskem zakoniku definirana kot življenjska skupnost otroka, ne glede na njegovo
starost, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima do otroka
obveznosti in pravice. Otrok je torej tisti, ki ustvarja družino. Ščitimo otroke in družino, odločanje o
ukrepih za varstvo koristi otrok pa prenašamo iz centrov za socialno delo na sodišča. Z Družinskim
zakonikom področju družinske politike dajemo večjo veljavo v naši družbi.
S prepovedjo telesnega kaznovanja otrok smo naredili še korak več k preprečevanju nasilja v družini.
Novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini poleg tega prinaša še druga pomembna določila.
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Presegamo tradicionalno opredelitev nasilja, ki zajema zgolj fizično, spolno in psihično nasilje; s
samostojno opredelitvijo na novo dodanega zalezovanja kot oblike nasilja.
Slovenija je ratificirala tudi Istanbulsko konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami.
V javni razpravi je Resolucija o družinski politiki, v kateri je navedenih 132 ukrepov, za izboljšanje
položaja družin.
V letu 2016 smo zaključili investicijo v izgradnjo novega, modernega materinskega doma v Ljubljani,
za katerega smo namenili 1.285.166,28 evrov.
Sprejeta je bila Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015 –
2020.
Z izborom izvajalcev prek javnega razpisa smo vzpostavili mrežo 15 večgeneracijskih centrov, ki bodo
izvajali petletne preventivne programe namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in
preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. Skupna razpoložljiva višina sredstev za leta od 2017 do
2021 znaša 8.625.000,00 evrov (proračun RS in evropska sredstva)
Invalidsko varstvo
V tem obdobju smo naredili tudi velik korak k izenačevanju možnosti invalidov. Prvič doslej v Sloveniji
so tako tehnični pripomočki, ki so za vsakdanje življenje zelo pomembni, sofinancirani s strani države.
Gre za pripomočke, kot so npr.: elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon,
indukcijska zanka, vibracijska ali govoreča zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči
kalkulator, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, različni programski vmesniki za računalnike,
tablični in prenosni računalniki….Gibalno ovirani invalidi lahko uveljavljajo sofinanciranje 42-ih različnih
prilagoditev vozila. Do uveljavitve pravilnika so si invalidi morali te pripomočke, če so jih želeli imeti,
plačati sami.
Z letošnjim letom uvajamo Evropsko kartico ugodnosti za invalide. Za izvedbo evropskega projekta
je bila potrebna dopolnitev Zakona o izenačevanju možnosti invalidov. S spremembami zakona se bo
invalidom omogočilo enotnejšo obravnavo pri uveljavljanju ugodnosti na področju prometa, turizma,
kulture, športa in prostega časa v Sloveniji in tudi v drugih državah članicah EU oziroma bodo invalidi
iz drugih držav članic EU lahko koristili enake ugodnosti kot jih invalidi, slovenski državljani.
Skupaj s partnerji smo v okviru projekta ZMOREMO izdali Vodnik po pravicah invalidov v tiskani
obliki, lahko berljivi obliki, zvočni tehniki in znakovnem jeziku. Uporabnikom je dosegljiva tudi Mobilna
aplikacija ZMOREMO, ki je namenjena večji seznanitvi različnih uporabnikov s podpornim okoljem za
zaposlovanje invalidov ter tako pomagati pri zaposlovanju invalidov v običajnem delovnem okolju.
Izboljšali smo dostopnost spletnih strani MDDSZ za slepe in slabovidne uporabnike. O ključnih
predpisih za gluhe uporabnike smo posneli sedem kratkih filmov s tolmačenjem v slovenski znakovni
jezik.
Začetek izkopa posmrtnih ostankov iz vojnega grobišča v Hudi jami in njihov pokop v
Spominskem parku Dobrava pri Mariboru
Začeli smo z izkopom in pokopom posmrtnih ostankov iz vojnega grobišča Barbara rov v Hudi Jami. S
tem se bo zaključilo aktivno urejanje zelo občutljivega področja slovenske zgodovine in tako bo
izpolnjena odgovornost države, ki je dolžna poskrbeti za civilizacijski pokop vseh žrtev vojne in povojnih
pobojev. S številnimi majhnimi koraki na poti do tega cilja je bil prav v zadnjih letih dosežen velik
napredek.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je, skladno z zakonom, postavilo
spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev. Spomenik je umeščen na Kongresni trg
v Ljubljani, celotna investicija izgradnje spomenika je znašala dobrih 1.2 milijona evrov.
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Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zakonodaja, ki je usmerjena v zmanjševanje administrativnih ovir in razbremenitev
gospodarstva ter vzpostavljanje ugodnejšega poslovnega okolja
Na ministrstvu smo že v letu 2016 aktivno pristopili k vzpostavljanju ugodnejšega poslovnega okolja za
podjetnike predvsem skozi spremembe zakonodaje in tudi z zagotavljanjem višjih sredstev za promocijo
slovenskega turizma v tujini ter dodeljevanjem finančnih spodbud za podjetja za razvoj novih in
inovativnih turističnih produktov.
Pripravili smo predlog novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma, s katerim želimo vzpostaviti
pogoje za hitrejši razvoj turizma, vključno z novim virom za financiranje nalog STO, v pripravi je tudi
sprememba Zakona o gostinstvu, s katerim bomo med drugim uredili področje kratkoročnega oddajanja
nepremičnin turistom. Naši cilji na tem področju so omiliti prestroge zahteve za sobodajalce, ki oddajajo
nepremičnine do 5 mesecev letno ter preprečiti oddajanje na črno in nelojalno konkurenco
gospodarstvu.
Pripravljamo tudi nov Zakon o Kobilarni Lipica, s katerim bomo dokončno uredili razmere v Lipici, nov
Pravilnik o kategorizaciji, s katerim bomo celovito uredili področje kategorizacije ter uvedli sistema
Hotelstars za slovenske hotele, posodobili smo Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in obsegu
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Poudariti velja, da nikakor ne želimo nižati standardov
kakovosti, temveč vzpostaviti spodbudno in prijazno poslovno okolje za naše turistično gospodarstvo.
Turizem in turistična ekonomija ostajata pomembna generatorja razvoja, novih delovnih mest,
podjetniških ter naložbenih priložnosti
Povečan obseg slovenskega turizma ustvarja priložnosti za nova delovna mesta in razvoj podjetništva
v sektorju turizem.
Odlični podatki turističnega leta 2016, ki se nadaljujejo tudi v letošnjem letu, dokazujejo, da je turizem
vse pomembnejša gospodarska panoga naše dežele, ki hkrati izkazuje še velik potencial za nadaljnjo
rast. V Sloveniji turizem v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 odstotkov, predstavlja 8 odstotkov
celotnega izvoza in 37 odstotkov izvoza storitev. Slovenski turizem je v letu 2016 zabeležil za 9
odstotkov več prihodov turistov (4,3 milijona) in 8 odstotkov več prenočitev kot v letu 2015 in se približal
meji 11, 2 milijonov prenočitev. Z 11 odstotki več števila prihodov tujih turistov in z 10 odstotki več tujih
prenočitev (7,3 milijona) v letu 2016 se slovenski turizem ponovno uvršča nad evropsko in globalno
povprečje. Po ocenah bo tudi priliv iz naslova izvoza potovanj zabeležil nove rekordne številke, saj
znaša rast izvoza potovanj za prvih enajst mesecev 4 odstotke.
Intenzivna promocija slovenskega turizma
Osamosvojitev Slovenske turistične organizacije (STO) in njena reorganizacija v skladu s sodobnimi
trendi, realizacija najbolj intenzivnih promocijskih akcij v zgodovini slovenskega turizma in bistveno
povišanje sredstev za intenzivno promocijo slovenskega turizma so dali izjemne rezultate na področju
prepoznavnosti Slovenije kot ene najbolj trajnostno usmerjenih držav.
Največji razpis MGRT v obdobju 2014-2020
Z njim smo spodbudili razvoj novega ali izboljšanega procesa, storitve, ki bodo pripravljene za uporabo
v realnem okolju in se bodo lahko tržile. Hkrati spodbujamo tudi vključevanje slovenskih podjetij v
razvojne mreže s tujimi partnerji. V Sloveniji prilivi vhodnih TNI po letu 2013 kažejo izrazito izboljšanje,
izhodne TNI pa ostajajo skromne. Povečevanje vhodnih TNI v zadnjih letih je predvsem posledica višjih
prilivov lastniškega kapitala zaradi pospešitve privatizacije in tudi sicer večje prodaje lastniških deležev
v slovenskih podjetjih. Več pa je tudi širitev že obstoječih podjetij s tujim kapitalom v Sloveniji.
Rezultati ankete SPIRIT-a nakazujejo nadaljevanje ugodnih gibanj tudi v letu 2017. Kar 37,5 % podjetij
s tujim kapitalom, ki so razkrila svoje investicijske načrte, namreč v 2017 načrtuje širitev v Sloveniji, ker
je 6,4 odstotnih točk več kot leto prej. Od leta 2014 do leta 2016 je bilo dodeljenih (izplačanih) približno
29,1 milijonov evrov finančnih spodbud za tuje neposredne investicije.
Tuje investicije
V letu 2017 je bilo oziroma je v postopku obravnave za sofinanciranje investicijskih projektov iz naslova
spodbujanja tujih neposrednih investicij 7 vlog po posebnem postopku na podlagi Zakona o spodbujanju
tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (npr. podjetje GKN Driveline d.o.o., Yaskawa
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itd.), ki skupaj predstavljajo več kot za 382 milijonov evrov investicij v RS in v okviru katerih bi bilo
ustvarjenih skupno 1.108 novih delovnih mest. V pripravi je Zakon o spodbujanju investicij, ki predvsem
prinaša enako obravnavo tako domačih kot tujih investitorjev z vidika možnosti dodelitve investicijskih
spodbud.
Konferenca PODIM
MGRT je izvedel že 37. konferenco PODIM, ki je največja in vodilna podjetniška konferenca v regiji
Alpe-Adria osredotočena na Start:up-e (priložnost, da se predstavijo top globalnim investitorjem,
pridobijo tvegani kapital, naberejo novih znanj na odličnih predavanjih najboljših govornikov iz
podjetništva).
Usposabljanje za ženske potencialne podjetnice
MGRT preko SPIRIT financira podjetniško usposabljanje: letno usposobi več kot 400 potencialnih
podjetnic, ki nato lahko pridobijo subvencijo za samozaposlitev. Zaključil se je prvi, spomladanski del
usposabljanja, udeležilo se ga je 252 žensk. Pričakuje se podobna realizacija ustanovljenih podjetij kot
v istem obdobju lani (t.j. preko 80%).
Nepovratna sredstva
Objavili smo 63 razpisov v vrednosti 328 milijonov evrov, od tega 33 razpisov za sofinanciranje iz
evropskih kohezijskih sredstev v višini 221 milijonov evrov in 30 razpisov za sofinanciranje iz državnega
proračuna v višini 107 milijonov evrov.
Na področju kohezijskih sredstev je bilo razpisanih 27,1 % od razpoložljivih sredstev MGRT v celotnem
finančnem obdobju 2014-2020 ( 221 mio EUR od 818 milijonov evrov).
Povratna sredstva
V treh letih (2014-2017) do 25. 8. 2017 smo skupaj z izvajalskimi organizacijami pripravili 20 razpisov v
skupni vrednosti približno 800 milijonov evrov. Na področju regionalnega razvoja je bilo porazdeljeno za
94 milijonov evrov sredstev v 7 razpisih. Povratna sredstva so namenjena občinam, spodbujanju
predelave in obdelave lesa, začetnim projektom na problemskih območjih, na območjih z avtohtonimi
narodnimi skupnostmi in za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Na področju
internacionalizacije, podjetništva, inovativnosti in raziskav ter razvoja je bilo do danes razpisanih za
približno 702 milijonov evrov v več kot 14 razpisih, namenjenih predvsem zagonu in spodbujanju
poslovanja in razvoja malih in srednje velikih podjetij, zaposlovanja, razvoja in inovacij, kapitalskega
utrjevanja. V teh sredstvih so vključeni tudi različni finančni instrumenti, kot npr. garancije in semenski
kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij ali kot konvertibilno posojilo za zagon inovativnih
podjetij. Kot rezultat vseh razpisov v obravnavanem obdobju je bilo podpisanih približno 1285 pogodb,
od tega 625 na področju evropskih kohezijskih sredstev, 160 na področju razpisov iz proračuna in 500
pogodb z občinami.

Ministrstvo za zunanje zadeve
Odnosi z drugimi državami
Pri odnosih s sosednjimi državami je ministrstvo posebno pozornost namenjalo poglabljanju
sodelovanja na področju čezmejnih projektov, gospodarstva ter izgradnje infrastrukturnih in energetskih
povezav. V dialogu s sosednjimi državami so bila redno obravnavana tudi vprašanja avtohtonih
slovenskih narodnih skupnosti v zamejstvu. Sodelovanje se je posebej krepilo z avstrijskima deželama
Koroško in Štajersko ter avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino v Italiji, in sicer v okviru mehanizma
skupnih odborov, ki jih na plenarnem srečanju enkrat letno vodita zunanji minister na slovenski ter
predsednik posamezne dežele na avstrijski oziroma italijanski strani.
Reden politični dialog je potekal tudi z Madžarsko, tako na ministrski kot tudi ekspertni ravni.
Odnosi s Hrvaško so bili navkljub pozitivnim trendom sodelovanja na področju gospodarstva, turizma in
kulture zaznamovani s pričakovanjem razsodbe arbitražnega sodišča o meji med državama. Po objavi
razsodbe 29. junija 2017 je ministrstvo okrepilo diplomatske aktivnosti in prizadevanja za pojasnjevanje
pomena spoštovanja ter implementacije veljavne razsodbe, ki je dokončna in zavezujoča za obe državi.
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V okviru svojih rednih aktivnosti je ministrstvo skrbelo za izmenjavo in usklajevanje stališč glede
pomembnejših bilateralnih in zunanjepolitičnih vprašanj s svojimi evropskimi partnericami. Veliko
aktivnosti je bilo usmerjenih v razvoj odnosov z državami Srednje Evrope in krepitev srednjeevropskih
povezav. Na ravni zunanjih ministrov so bili realizirani obiski s Švico, Hrvaško, Veliko Britanijo,
Madžarsko, Svetim sedežem, Nemčijo, Irsko, Estonijo in Švedsko. Konec leta 2016 je Slovenija uspešno
zaključila tudi predsedovanje EUSALP (EU Strategija za Alpsko makroregijo) v okviru katere je postavila
temelje za njeno izvajanje in oblikovala priporočila za boljše izvajanje vseh štirih EU makroregionalnih
strategij, ki so jih institucije EU sprejele in vključile v svoja stališča do EU makroregionalnih strategij.
Na Zahodnem Balkanu je Slovenija nadaljevala s svojimi dejavnostmi kot ena aktivnejših držav članic
EU pri promociji širitvenega procesa in krepitve sodelovanja med EU in regijo. V okviru procesa BrdoBrioni so se zunanji ministri Slovenije in Hrvaške ter držav regije Zahodnega Balkana, v okviru vrha
procesa, junija srečali na Brdu pri Kranju, julija 2017 pa na osnovi sprejetega dogovora na omenjenem
srečanju podpisali skupno pismo, naslovljeno na visoko predstavnico za skupno zunanjo in varnostno
politiko Mogherini, komisarja Hahna in zunanje ministre EU, v katerem je poudarjen pomen širitve in
podani konkretni predlogi za nadaljnje korake v procesu. V okviru implementacije Pozitivne agende za
mlade je MZZ RS novembra 2016 izvedlo dvotedensko izobraževanje mladih diplomatov iz regije o EU.
Slovenija je s 1. julijem 2017 prevzela enoletno predsedovanje Procesu sodelovanja v jugovzhodni
Evropi (SEECP) pod geslom SEE4FUTURE. Prioritetna področja slovenskega predsedovanja so
nadaljevanje podpore politiki širitve EU, varnost, pozitivna perspektiva mladih in digitalna preobrazba
družb. Veseli nas, da je slovenska podpora pomembno prispevala k vstopu Črne gore v NATO.
V Vzhodni Evropi in Srednji Aziji je Slovenija s pomočjo obiskov na ministrski ravni, namestnikov
ministrov, zasedanjem komisij za gospodarsko in znanstveno sodelovanje ter konkretnimi projekti
ohranjala in krepila stike z Rusijo, Ukrajino, Belorusijo, Kazahstanom in Turkmenistanom.
V Iranu je bilo ponovno odprto Veleposlaništvo Republike Slovenije.
Vzpostavljeni so bili politični in delovni stiki z novo ameriško administracijo. Januarja 2017 je bil
podpisan dvostranski sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in ZDA, ki državljanom ene države
lajša dostop do uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugi državi. Odnose
med državama so krepili tudi stiki na visoki ravni v okviru multilateralnih organizacij in projektov
Slovenija se je s podporo projektom ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti dejavno vključila v
proces po-konfliktne obnove Kolumbije. Na delovni ravni je potekal reden politični dialog z Brazilijo,
Kubo in Kolumbijo.
Z Indijo, Kitajsko in Japonsko je potekal reden politični dialog, ob istočasnem intenziviranju aktivnosti s
področja gospodarske diplomacije.
EU
Slovenija je v okviru Sveta EU za zunanje zadeve aktivno sodelovala pri oblikovanju odzivov EU in
iskanju poti za reševanje razmer v soseščini EU ter vseh drugih ključnih vprašanj mednarodne
skupnosti, ki posredno vplivajo tudi na mir in varnost v EU, vključujoč migracije in boj proti terorizmu.
Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v opredelitev in izvajanje prednostnih področij Globalne strategije
za zunanjo in varnostno politiko EU. Slovenija je sodelovala pri pripravi izvedbenega načrta globalne
strategije na področju varnosti in obrambe (november 2016) za odziv na krize in konflikte, krepitev
varnosti EU in njenih državljanov ter krepitev zmogljivosti partnerskih držav in za krepitev sodelovanja
med EU in NATO (december 2016).
Ministrstvo za zunanje zadeve je v sodelovanju z resornimi ministrstvi pripravilo Predlog deklaracije o
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU za obdobje julij 2017 – december
2018, ki opredeljuje ključne naloge in usmeritve, ki jim bo Slovenija sledila.
Medresorska Skupina za evropske zadeve na ravni državnih sekretarjev je pod vodstvom pristojnega
državnega sekretarja na MZZ koordinirala odzive Slovenije glede aktualnega dogajanja oz. izzivov v
EU, med drugim izstopa Združenega kraljestva iz EU, prihodnosti EU in predsedovanja Slovenije Svetu
EU v letu 2021.
V luči oživljene razprave o prihodnosti EU je Ministrstvo za zunanje zadeve s ciljem pridobiti čim širše
poglede tako predstavnikov strokovne javnosti, gospodarstva in civilne družbe ter socialnih partnerjev o
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tem, kako naj bo Evropska unija učinkovitejša, uspešnejša in še bolj demokratična in kako naj prispeva
k boljšemu življenju njenih državljanov, organiziralo niz javnih razprav "Slovenija za uspešno Evropo
prihodnosti".
Gospodarska diplomacija
Gospodarska diplomacija ostaja ena od pomembnih prioritet vlade. Njeno delovanje je usmerjeno tako
na tradicionalne trge (EU, Ruska federacija, Zahodni Balkan) kot tudi v raziskovanje priložnosti za
slovensko gospodarstvo na afriških trgih in v zalivskih državah. V ta namen je bila organizirana bila
prva mednarodna konferenca Dan zalivskih držav ter 6. mednarodna konferenca Dan Afrike. Interes
za nadgradnjo z zalivskimi in afriškimi državami je bil potrjen tudi z odločitvijo Vlade RS o odprtju
veleposlaništev Slovenije v Združenih arabskih emiratih in Maroku.
V drugi polovici 2016 in prvi 2017 so izvedene Medvladne in Mešane komisije za gospodarsko
sodelovanje s Kazahstanom, Rusko federacijo, Srbijo, Črno goro, Turkmenistanom, Turčijo in
Belorusijo. Intenziviralo se je sodelovanje s Kitajsko, tako v formatu 16+1 kot v sklopu iniciative OBOR
(One Belt One Road). To predstavlja podlago za poglobljen razvoj sodelovanja številnih slovenskih
podjetij s temi državami, ki že beleži pozitivne rezultate. Obiski visokih državnih predstavnikov v
Združene arabske emirate so odprli pot slovenskim podjetjem v Zalivske države. Ministrstvo za zunanje
zadeve je sodelovalo pri pripravi obiskov PV dr. Cerarja na Japonskem ter pri obiskih PR Pahorja z
gospodarskimi delegacijami v Jordaniji, Egiptu in Iranu.
Zaradi podpore povečanju gospodarskih aktivnosti slovenskih podjetij na izvenevropskih trgih,
razmišljamo o odprtju novih diplomatskih predstavništev v državah, kjer je gospodarsko sodelovanje
najbolj intenzivno. Veliko podporo pri prodoru na tuje trge nudijo tudi častni konzuli Slovenije po svetu,
zaradi česar je bil oktobra 2016 v Sloveniji organiziran posvet častnih konzulov, kjer so jim bile
predstavljene usmeritve za nadaljnje delovanje pri zastopanju slovenskih interesov na gospodarskem
področju.
Multilateralno sodelovanje
Kot močna podpornica učinkovitega multilateralizma je bila Slovenija aktivna v okviru mednarodnih
organizacij, med drugim kot izvoljena članica Sveta OZN za človekove pravice (2016-2018),
Izvršnega odbora UNESCO (2015-2019) in Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko
energijo (IAEA, 2016-2018).
Predsedovali smo Mreži za človekovo varnost, Splošni delovni skupini Wassenaarskega
aranžmaja, Skupini SE za pravne zadeve ter podpredsedovali Pripravljalni komisiji Pogodbe o
celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT). Slovenija je tudi članica biroja Skupščine pogodbenic
Mednarodnega kazenskega sodišča.
Slovenski strokovnjaki so bili izvoljeni v Komisijo OZN za mednarodno pravo, Regionalni odbor za
Evropo Svetovne zdravstvene organizacije ter v Evropski odbor za socialne pravice SE. Slovenca
sta predsedovala tudi Globalnemu visokemu panelu za vodo in mir ter Svetovalnemu odboru za Okvirno
konvencijo SE o varstvu narodnih manjšin.
Na področju človekovih pravic smo tudi v minulem obdobju posebno pozornost namenjali pravicam
otrok, enakosti spolov, nediskriminaciji, pravicam starejših, povezavam med človekovimi pravicami in
okoljem ter izobraževanju za človekove pravice. Slovenija je gostila 3. srečanje evropskih kontaktnih
točk za odgovornost zaščititi.
Prizadevali smo si za nadaljnjo krepitev mednarodnega prava, med drugim skozi pobudo za
mednarodno pogodbo o medsebojni pravni pomoči in izročitvah za pregon genocida, hudodelstev zoper
človečnost in vojnih hudodelstev pred nacionalnimi sodišči. Svet Evrope je zaključil nadzor nad
izvrševanjem 264 individualnih sodb Evropskega sodišča za človekove pravice proti Sloveniji, saj
je presodil, da jih je RS ustrezno udejanila.
S sodelovanjem v 13 mednarodnih operacijah in misijah Nata, OZN, EU, OVSE ter Globalne koalicije
zoper Daesh smo okrepili vlogo Slovenije v prizadevanjih za mednarodni mir in varnost. V celoti je bil
poplačan dolg iz naslova mirovnih operacij OZN. Slovenski pobudi za boj proti terorizmu na Zahodnem
Balkanu (WBCTi) in Integrativni model upravljanja notranje varnosti (IISG) sta bili decembra 2016
potrjeni s strani Sveta EU.
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V okviru Nata je bila Slovenija dejavna tako na ministrski kot delovni ravni. Na ministrski ravni se je
Slovenija udeležila dveh srečanj Severnoatlantskega sveta v formatu zunanjih ministrov. Na delovni
ravni je Slovenija opravljala vlogo kontaktnega veleposlaništva Nata v Švici in prispevala v Natov
skrbniški sklad za Ukrajino.
Prizadevali smo si za odgovoren odnos mednarodne skupnosti do okolja ter za uveljavitev Agende 2030
za trajnostni razvoj. Slovenija je novembra 2016 ratificirala Pariški podnebni sporazum. Na Visokem
političnem forumu o trajnostnem razvoju smo julija 2017 prostovoljno poročali o napredku Slovenije pri
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Gostili smo tudi 66. zasedanje Mednarodne komisije za
kitolov.
Organizacija OZN za kmetijstvo in prehrano (FAO) je julija 2017 potrdila slovensko pobudo za
razglasitev Svetovnega dneva čebel (20. maj).
Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč
V okviru Odbora za razvojno pomoč OECD smo opravili prvi medsebojni pregled mednarodnega
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči RS. Potrjena je bila Resolucija o mednarodnem
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS do leta 2030. Pripravljena sta bila osnutka zakona o
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči ter uredbe o izvajanju omenjenega
zakona. Slovenija je povečala delež uradne razvojne pomoči, ki je po preliminarnih podatkih v letu 2016
znašal 0.18% BND. Zagotovili smo tudi nujno humanitarno pomoč ob največjih krizah na Bližnjem
vzhodu, v Južnem Sudanu, Somaliji in Jemnu ter se odzvali na naravne katastrofe v Makedoniji, na
Haitiju, Madagaskarju in Šrilanki.
Reševanje vprašanj nasledstva
V zadnjem letu dni je prišlo do napredka na področju delitve diplomatsko-konzularnih predstavništev
(DKP) nekdanje SFRJ. Slovenija je prevzela še 6 nepremičnin nekdanje SFRJ in 32 umetniških del
slovenskih avtorjev. Pod predsedovanjem Slovenije so države naslednice na 18. zasedanju Skupnega
odbora za delitev DKP sprejele odločitve ki so omogočile začetek postopka skupnih prodaj nepremičnin
v New Yorku, Bonnu, Bernu in Tokiu. Države so začele tudi s pogovori o fizični delitvi nekaterih velikih
diplomatskih kompleksov in revidiranju seznama nepremičnin.
Ministrstvo je uspešno uredilo prenos lastninskih pravic na nepremičnine, ki so bile dodeljene Sloveniji.
Slovenija je decembra lani od Srbije prevzela prvi del originalov 43 mednarodnih pogodb, ki ji pripadajo
po Sporazumu.
Aprila letos je ESČP ugotovilo, da Slovenija dosledno izpolnjuje svoje obveznosti do deviznih
varčevalcev LB.
Konzularno sodelovanje
V okviru konzularnega sodelovanja s članicami EU je bila zagotovljena pomoč slovenskim državljanom,
ki so za to zaprosili. Še naprej se krepi sodelovanje z drugimi državami članicami EU na področju pomoči
in zaščite slovenskih državljanov v državah, kjer Slovenija nima diplomatskega predstavništva.
Sodelovanje se krepi tudi v okviru schengenskega vizumskega zastopanja, kjer Slovenija vzpostavlja
sodelovanje v čim večjem številu držav po vsem svetu, ter na področju vizumskih centrov, ki jih Slovenija
odpira načrtno in s tem širi dostopnost v najbolj obremenjenih regijah po svetu.

Ministrstvo za notranje zadeve
Slovenija ostaja varna država
Na področju odkrivanja in preiskovanja kriminalitete je boj proti gospodarski kriminaliteti ena od
prednostnih nalog policije, še zlasti na področjih z večjim tveganjem za pojav gospodarskih in
korupcijskih kaznivih dejanj (bančništvo, javna pooblastila, zdravstvo, zaščita finančnih interesov EU,
ranljive skupine).
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Prek projektov Evropske multidisciplinarne platforme za boj proti kriminalu in v sodelovanju z Europolom
ter drugimi tujimi in domačimi organi nadaljujemo boj proti organiziranemu kriminalu in drugim
hudim oblikam kriminala.

Policija je leta 2015 vzpostavila povezavo z Interpolovo mednarodno zbirko posnetkov spolno
izkoriščanih otrok za ugotavljanje identitete in zaščito otrok po vsem svetu. Rezultati so že vidni, saj
smo ugotovili identiteto 73 oz. 87,2 % otrok - žrtev internetnih zlorab in poskrbeli za njihovo zaščito oz.
podporo.
Veliko pozornost smo namenili usposabljanju policistov, doslednemu ukrepanju, izvajanju načela
ničelne tolerance v primerih nasilja v družini, nasilja nad ženskami in ostalimi ranljivimi skupinami,
spolnih zlorab otrok (zlorabe z uporabo interneta) in ozaveščanju ljudi k prijavljanju tovrstnih kaznivih
dejanj.
Uveljavitev iniciative WBCTi (Western Balkan Counter Terrorism Inititive) kot osrednjega pristopa v boju
proti terorizmu v regiji Zahodnega Balkana in razvoj iniciative IISG (Integrative Internal Security
Governance), ki komplementarni pristop razširja tudi na področji organiziranega kriminala in varnosti
meja.
Zaradi slabšanja prometne varnosti policija izvaja in stopnjuje svoje aktivnosti oziroma ukrepe. Pri tem
sledi razvoju in uporabi novih metodologij v nadzorstvenih aktivnostih, zato vseskozi posodablja in
nadgrajuje opremo za nadzor prometa in opravljanje ogledov krajev prometnih nesreč ter obnavlja vozni
park.
Na področju vzdrževanja javnega reda je policija še naprej izvajala program za zmanjšanje nasilja na
športnih prireditvah (Žoga je za igro), kar se je odrazilo na zmanjšanju kršitev na javnih prireditvah.
Policija je izvedla več ukrepov na športnih prireditvah zoper organizatorje in posameznike, ki so kršili
določila Zakona o javnih zbiranjih.
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Policija pri svojem delu veliko pozornost namenja preprečevanju nedovoljene in nevarne uporabe
pirotehničnih izdelkov, zato smo izvedli projekt Bodi zvezda, ne meči petard. Božično-novoletni
prazniki 2016 so bili tako med najbolj varnimi v zadnjih osmih letih, saj je bilo zabeleženih najmanj
poškodb ljudi, poškodovanega premoženja in prekrškov doslej. Tako je bilo v času božično-novoletnih
praznikov 2016/2017 obravnavanih šest primerov telesnih poškodb s pirotehničnimi sredstvi, leto pred
tem pa 12.
Policija se nagiba k okrepitvi policijskega dela v skupnosti. Zato je bila pripravljena Strategija
policijskega dela v skupnosti, uveljavitev koncepta policijskega dela v skupnosti pa je ena od prioritet
razvoja policije. Eden izmed uspešnih projektov je mobilna policijska postaja, ki prebivalcem približa
policijske storitve ter zagotavlja večjo vidnost in navzočnost policistov predvsem na območjih, kjer ni
policijskih postaj.
Policija je prilagodila svoje spletne strani za gluhe in naglušne osebe. Tako je v sodelovanju z
Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije pripravila 27 kratkih filmov s preventivnimi nasveti za
samozaščitno ravnanje v različnih situacijah vsakodnevnega življenja, ki so prevedeni v slovenski
znakovni jezik ter opremljenimi z zvokom in podnapisi.
Celovito urejanje pogojev dela policije in statusa policistk in policistov
Če se hoče policija uspešno spopadati s spremenjenimi varnostnimi razmerami in vedno novimi
metodami delovanja kriminalnih združb, mora za to imeti tudi ustrezne vzvode in mehanizme. Zato smo
se lotili in uspešno končali prenovo policijske zakonodaje. S sprejemom policijske zakonodaje smo
naredili pomemben korak v razvoju policijskega prava in varovanja človekovih pravic, z njo pa bo
slovenska policija tudi v prihodnje lahko zagotavljala, da bomo živeli v varni državi.
V tem mandatu smo obrnili trend zaposlovanja v pozitivno smer. V letih 2015, 2016 in 2017 smo
zaposlili 257 kandidatov za policiste za nadzor državne meje, ki se jim bo decembra 2017 pridružilo še
100 kandidatov, in 198 kandidatov za policiste za izobraževanje na VPŠ, ki se jim bo oktobra 2017
pridružilo še 116 kandidatov. Tudi v prihodnje nameravamo vsako leto skleniti delovno razmerje za
določen čas z 250 kandidati za policiste (150 za izobraževanje na VPŠ in 100 za nadzor državne meje).
S tem ohranjamo število zaposlenih in vzdržujemo pogoje za operativno delovanje policije. S podpisom
Stavkovnega sporazuma leta 2016 smo postavili še temelje za ustrezno ovrednotenje plač v policiji in
za izboljšanje statusa policistov, pri čemer so bila določena delovna mesta policistov dodatno uvrščena
v višje plačne razrede v okviru pogajanj o odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v
plačnem sistemu javnega sektorja v letu 2017.
Vozni park policije: leta 2014 smo kupili 335 vozil, leta 2015 91 vozil, leta 2016 223 vozil, letos bo
nabavljenih 142 vozil, za naslednje leto pa načrtujemo dodatnih 181 vozil. V letu 2017 je bilo prevzetih
z operativnim najemom 348 vozil, 2 vozili po operativnem najemu pa bosta še dobavljeni. Govorimo o
več kot 1000 vozilih za slovensko policijo v štirih letih.
Za osebno in zaščitno opremo ter oborožitev policije smo v obdobju 2014–2016 namenili 13,5
milijonov evrov, v letu 2017 je namenjeno 8,2 milijonov evrov in v letu 2018 6,5 milijonov evrov. Naj tu
izpostavimo nakup delov novih policijskih uniform za 6.000 policistov in nakup 5.000 majic z balistično
zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi, s katerimi bomo v naslednjih pol leta opremili policiste.
Migracije
Intenzivno spremljamo stanje glede migracijskih tokov, analiziramo razpoložljive podatke in
informacije, ki kažejo na spremembe na področju migracij, in izdelujemo analize tveganja. Policija je
maja 2016 po zaprtju balkanske migracijske poti pripravila načrt ukrepov v primeru velikega povečanja
prihoda ilegalnih migrantov. S svojimi aktivnostmi, zakonskimi, operativnimi in organizacijskimi ukrepi
smo uspeli obvladati migracijski tok in kljub visokemu povečanju nezakonitih prehodov državne meje
(167,8 % v prvem polletju 2017 v primerjavi z enakim obdobjem 2016) zagotavljamo ustrezno varovanje
zunanje schengenske meje.
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje se zaradi
postavitve začasnih tehničnih ovir na zemljišču zagotavlja ustrezna odškodnina ali omejuje
lastninska pravica s služnostjo.
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Slovenija je leta 2016 začela udejanjati zaveze EU o skupni delitvi bremen, povezanih z migrantsko
krizo - premestitvi 567 oseb iz Grčije in Italije. Do sedaj smo posredovali 75 % celotne zaveze za sprejem
oseb iz Grčije in Italije, pri čemer še čakamo na predloge oziroma odgovore obeh držav. Tako je bilo v
Slovenijo do zdaj premeščenih 217 oseb, kar predstavlja 38,3 % zaveze naše države.
Konec julija se je zaključil pilotni projekt namestitve mladoletnikov brez spremstva, ki se je izkazal
za primer dobre prakse. Vlada je sklenila, da se projekt nastanitve mladoletnikov brez spremstva do
vzpostavitve ustrezne sistemske rešitve nadaljuje v Dijaškem domu Postojna. Urad Vlade RS za oskrbo
in integracijo migrantov bo do 31. decembra 2018 v sodelovanju z MNZ, MDDSZ, MIZŠ in MZ vzpostavil
sistemsko obliko nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot ločeno enoto za celovito
obravnavo.
Na ministrstvu smo s kombinacijo premišljenih ukrepov uspeli v celoti obvladati migracijske tokove in
zagotoviti, da je Slovenija vse od druge polovice 2015, ko je prišlo do povečanih migracijskih tokov tudi
proti in preko naše države, v celoti obvladovala razmere na human in hkrati učinkovit način. S sprejetimi
ukrepi zagotavljamo obvladljive razmere tudi sedaj, hkrati ostajamo solidarna država in članica EU ter
ne preobremenjujemo azilnega sistema v državi. S tem se je potrdila pravilnost usmeritve, da samo z
načrtovanimi in premišljenimi ukrepi lahko zagotovimo obvladljive razmere na eni strani, hkrati pa tudi
rešitve pomoči potrebnim osebam.
Upravno notranje zadeve
V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o prijavi prebivališča, ki se je začel uporabljati avgusta 2017.
Eden od ciljev novega zakona je odprava administrativnih ovir na področju prijave prebivališča, saj se
opušča nekatere obveznosti, kot so prijava na predpisanem obrazcu, posredovanje določenih podatkov
ob izpolnjevanju prijavne obveznosti, obveznost stanodajalca, da posamezniku prijavi naslov za
vročanje, uvaja uporabo sodobnega delovnega mesta s podpisnimi tablicami na upravnih enotah,
možnost elektronske prijave začasnih prebivališč stanodajalcev itd. Novosti so tudi pri prijavi začasnega
prebivališča, ki namesto enega velja dve leti, hkrati pa se omejuje število začasnih prebivališč. Opuščajo
se strogi pogoji za določitev zakonskega prebivališča, s čimer se ta institut, ki je namenjen najbolj
ranljivim posameznikom, ureja primerneje.
Na področju prijave gostov je predvidena racionalizacija dela gostiteljev v okviru poročanja podatkov
v turizmu. Gostitelji oziroma turistični in gostinski objekti ne bodo več pošiljali podatkov o gostih
neposredno policiji, SURS in občinam, temveč prek enotne točke - spletne aplikacije Agencije RS za
javnopravne evidence in storitve.
V letu 2016 sprejeti Zakon o partnerski zvezi se je začel uporabljati v februarju 2017. Za njegovo
implementacijo so bili – po sprejemu ustrezne pravne podlage in izvedbi javnega naročila - pripravljeni
povsem novi izpiski iz matičnega registra, ki so prilagojeni istospolnim partnerjem, in nadgrajen
matični register.
V decembru 2016 so se začele izdajati nove biometrične potne listine z nadgrajenimi varnostnozaščitnimi elementi, med katerimi izstopa dodana fotografija imetnika na tretji strani potnega lista, ki je
zaščitena proti ponarejanju.

Ministrstvo za zdravje
Na Ministrstvu za zdravje smo pripravili Nacionalni plan zdravstvenega varstva 2016 -2025 oz. t.i.
Resolucijo Skupaj za družbo zdravja, ki jo je Državni zbor potrdil lani. V njej smo začrtali skupne
usmeritve, ki jih je dolžna uveljavljati prav vsaka politika, in sicer usmeritve, ki krepijo javno, dostopno
in kakovostno zdravstvo.
Sprejeli smo Resolucijo o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti 2015 - 2025. Program
združuje ukrepe na področju zdravega prehranjevanja in ukrepe za spodbujanje vsakodnevne telesne
dejavnosti, saj je le tako mogoče v zadovoljivi meri vplivati in obvladovati naraščajočo debelost in druge
kronično nenalezljive bolezni. Nacionalni program sledi izhodiščem SZO ter institucij Evropske
skupnosti.
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Na ministrstvu smo pripravili Strategijo obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2020, ki je prvi tovrstni
dokument. Je temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju
problema demence in sorodnih stanj. Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje
odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne zaščite in zdravstvene oskrbe oseb z
demenco.
DZ RS je sprejel predlog Zakona o lekarniški dejavnosti. To je prvi strukturni zakon po 24 letih. Zakon
izboljšuje urejenost področja lekarniške dejavnosti, prinaša pozitivne novosti za slovenske paciente in
izvajalce ter sledi današnjim potrebam na tem področju. Prinaša tudi sodobne, nujno potrebne rešitve
in omogoča, da se slovenska lekarniška dejavnost razvija skladno s svetovnimi standardi lekarništva, ki
delujejo v korist pacienta in našega zdravstvenega sistema.
DZ RS sprejel Zakon o omejevanju porabe tobačnih in povezanih izdelkov. Z njim se je Slovenija
pridružila najnaprednejšim državam, ki stremijo k družbi brez tobaka in k zmanjševanju zdravstvene,
družbene in ekonomske škode, ki je povezana s kajenjem.
DZ RS je sprejel novelo Zakona o Zdravniški službi. S tem zakonom se financiranje pripravništva vseh
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter specializacij zdravnikov in doktorjev dentalne medicine iz
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja prenaša na proračun RS.
Novela Zakona o Zdravstveni dejavnosti je v drugem branju v DZ RS. Z novelo izpolnjujemo eno od
ključnih zavez iz Koalicijskega sporazuma - ureditev koncesij. Prvič bomo natančno določili pogoje, pod
katerimi bodo zasebni zdravniki lahko vstopali v javno zdravstveno mrežo in s tem do javnih sredstev.
Novela pa po 15. Letih ureja tudi status medicinskih sester.
Novela Zakona o pacientovih pravicah je v drugem branju v DZ RS. Z novelo bomo vzpostavili pošten
in pregleden sistem realnih čakalnih dob in števila čakajočih ter pravice in dolžnosti pacientov.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je po javni razpravi v usklajevanju z
Ministrstvom za finance. Zakon predvideva več različnih virov sredstev za zagotovitev finančne
vzdržnosti zdravstvenega sistema in preoblikuje dosedanje dopolnilno zdravstveno zavarovanje.
Predlog novega Zakona za dolgotrajno oskrbo je pripravljen. Intenzivno ga usklajujemo s ključnimi
deležniki, preden ga bomo v septembru predstavili koaliciji in nato poslali v javno razpravo. Ključna
usmeritev zakona je spodbujanje samostojnosti in pravice do izbire, krepitev oskrbe na domu in
zagotavljanje večje podpore uporabnikom, ki se bodo odločili za neformalno oskrbo, kot tudi njihovim
oskrbovalcem.
Uvedli smo eRecept. Zdravila bolniki v lekarnah dobijo samo s kartico obveznega zavarovanja in ne
potrebujejo več papirnatega recepta.
Uvedli eNapotnico. Z eNapotnico se zelene napotnice ne natisne več, razen pri nujni napotnici. Pacient
se lahko po prejemu eNapotnice naroči k zdravniku specialistu preko elektronskega Naročanja ali preko
enega od že obstoječih načinov (telefonsko, osebno).
Cilj projekta reorganizacije nujne medicinske pomoči in izgradnje urgentnih centrov je povezati
dejavnost v enovit sistem. Na ta način je mogoče optimalno organizirati delo v urgentnih centrih, kakor
tudi spremljati porabo sredstev ter kakovost opravljenih storitev.
Ministrstvo za zdravje nadaljuje s širitvijo mreže referenčnih ambulant. Trenutno jih deluje 733.
Referenčne ambulante pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti
družinske medicine, pomenijo pa tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne
zdravstvene oskrbe in skrajšanje čakalnih dob.
Ministrstvo za zdravje je v zadnjih letih zagotovilo denar za naslednje investicije:
- 10 novih urgentnih centrov (proračunska in EU sredstva),
- obnova vodovoda na Onkološkem inštitutu (mesec dni pred koncem, milijon evrov prihranka pri
investiciji),
- nadaljevanje gradnje ljubljanske urgence oz. DTS (po šestih letih), ki poteka po načrtu,
- zagotovitev denarja za urgentni center Ptuj in
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zagotovitev denarja za nadomestno gradnjo za Centra za invalidno mladino v Stari Gori,
oprema Splošne bolnišnice Slovenj Gradec in nekaj opreme za druge bolnišnice.

Ministrstvo za zdravje je pridobilo dodatna sredstva za:
- dva dodatna programa za skrajševanje čakalnih dob: Enkratni dodatni program (EDP) 2016 (7,9
milijona evrov) in EDP 2017 (23 milijonov evrov) v skupni vrednosti 30,9 milijona evrov,
- posebni program skrajševanja čakalnih dob v okviru sporazuma s sindikatom Fides, ki uvaja
tudi variabilno nagrajevanje za večji obseg in kvaliteto zdravstvenih storitev in prinaša dodatnih
36 milijonov evrov sredstev, od teh 18 milijonov v letu 2017 in 18 milijonov v letu 2018,
- za leto 2018 je zagotovljenih 58 milijonov evrov za skrajševanje čakalnih dob, to pomeni za
plačilo dodatnih zdravstvenih storitev.
Ministrstvo je za preglednejšo in bolj gospodarno rabo javnih sredstev izvedlo skupna javna naročanja
za različno medinsko opremo in pripomočke (razpis za skupno javno naročanje rokavic, za igle, plenice,
katetre in zdravila, v pripravi skupna naročila za infuzijske in transfuzijske sisteme in materiala za
respiratorno terapijo ter materiala za slikovno in funkcionalno diagnostiko.
Ministrstvo za zdravje in ministrstvo za javno upravo sta pripravili skupni javni razpis za naročanje
materiala za interventno kardiologijo – žilne opornice (stenti). Odločitev o oddaji bo izdana predvidoma
do konca avgusta 2017.
Ministrstvo za zdravje in ministrstvo za javno upravo sta poleg tega pripravili skupni javni razpis za
zdravila, s čimer smo v prvem letu prihranili okoli 20% denarja.
Ministrica za zdravje je s skupnim javnim naročilom za opremo za 7 urgentnih centrov prihranila 30%
denarja oz. 3, 3 milijona evrov.
Sodelovali pri vzpostavitvi Intravizorja s cenami 90.000 zdravil in medicinskih pripomočkov.
Ministrstvo za zdravje se je aktivno vključilo v reševanje razmer na otroški kardiologiji na Pediatrični
kliniki UKC Lj.
Projekti , ki dodatno izboljšujejo kvaliteto in dostopnost zdravstvenih storitev:
– prvič zagotovljena helikopterska nujna medicinska pomoč za prebivalce SV Slovenije,
– v Kranju zaživel presejalni center DORA,
– v Postojni začela delovati mobilna enota.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Konkurenčnost oz. internacionalizacija slovenskega kmetijstva
V okviru internacionalizacije oz. spodbujanja izvoza tako na trge Evropske unije, kot tudi na trge tretjih
držav sledimo predvsem interesu slovenskih živilsko predelovalnih podjetij, vidiku globalne prisotnosti
ciljne države, kompatibilnosti njenega gospodarstva, ustrezne konkurenčnosti, napovedane stopnje rasti
in tveganja ter skupnim ciljem, ki so opredeljeni v vladnem Programu spodbujanja internacionalizacije
2015 - 2020 in njegovem akcijskem načrtu Mednarodni izzivi 2017-2018.
V zadnjem letu smo odobrili obrate za izvoz mleka in mlečnih izdelkov na Kitajsko,
internacionalizirali kmetijstvo, kmetijsko raziskovalno delo in živilsko-predelovalno industrijo
(prioritetne tretje države so Kitajska, Črna Gora, Rusija) ter intenzivno delali na sprejemu pobude za
razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel pri OZN; Slovenija pričakuje, da bo za zasedanju GS OZN
decembra 2017 pobuda tudi uradno razglašena in da bomo prihodnje leto že obeleževali prvi svetovni
dan čebel.
Dosledno upoštevanje zakonodaje pri spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (april 2016) smo
poenostavili strokovne podlage za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, prenovljena je tudi
zakonska ureditev melioracij, v zaključni fazi sprejema so tudi podzakonski predpisi, ki urejajo določitev
trajno varovanih kmetijskih zemljišč.
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Nov sistemski Zakon o agrarnih skupnostih s posebnimi ureditvami omogoča normalno upravljanje
s 4% kmetijskih in gozdnih zemljišč v lasti agrarnih skupnosti, katerih premoženje je bilo do sedaj zaradi
številnih solastnikov sli skupne lastnine nemogoče upravljati.
Pripravili smo strokovne podlage za prenovo kmetijske zemljiške politike (ureditev prometa s
kmetijskimi zemljišči, upravljanja s kmetijskimi zemljišči v lasti države in ureditve zaščitenih kmetij), ki
smo jih predstavili na 6 javnih razpravah in sistemsko podporo pri odpravi zaraščanja kmetijskih
zemljišč.
Kratke oskrbne verige z lokalnimi proizvodi v proizvodnji hrane ter spodbude za nove oblike
kooperativ in povezovanja na podeželju
Poseben poudarek namenjamo aktivnostim, povezanim z dolgoročnim in partnerskim sodelovanjem
med gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige preskrbe s hrano. Promoviramo kratke oskrbne verige
z lokalnimi proizvodi ter vključevanje lokalnih ponudnikov v zelena javna naročila oz. v oskrbo javnih
zavodov. krepi proti nepoštenim in nedovoljenim praksam med partnerji v verigi preskrbe s hrano.
Izvajamo določbe Zakona o promociji kmetijskih pridelkov in živil za sektorja mleka ter govejega
in perutninskega mesa (začetek izvajanja sheme v 2016) in začenjamo postopke za vstop v promocijo
za sektor sadja.
Uvedli smo shemo Izbrana kakovost - Slovenija: potrošniku poleg zagotovljene in preverjene stalne
nadstandardne kakovosti jamči tudi surovino, ki je pridobljena s pridelavo ali rejo v Sloveniji.
Izvajali smo tudi aktivnosti za uvajanje lokalnih živil v javne zavode, z novelo Zakona o kmetijstvu
(maj 2017) smo omogočili vzpostavitev organizacij oziroma skupin proizvajalcev z namenom
povezovanja in zmanjševanja stroškov proizvodnje na področju kmetijstva.
Slovenija je skupaj s Češko in Slovaško opozorila na problem nepoštenih praks v agroživilski verigi
in potrebo po enotnem evropskem zakonodajnem okviru.
Večja ciljna usmerjenost in strateška domišljenost javnofinančnih transferjev v kmetijstvo in
podeželje
V prizadevanjih za večjo gospodarnost, ciljno usmerjenost in strateško domišljenost vseh javnofinančnih
podpor v kmetijstvu in na podeželju (še posebej za naložbene podpore) si ministrstvo prizadeva za
takšne javnofinančne transferje, ki bodo pripomogli k doseganju merljivih ciljev v smislu krepitve
produktivnosti, dodane vrednosti, razvoja dopolnilnih dejavnosti in zaposlovanja na kmetijah, izboljšanja
stanja okolja in narave, večje energetske učinkovitosti in prilagajanja podnebnim spremembam.
Učinkovito smo zaključili Program razvoja podeželja (PRP) 2007-2013 in zagotovili 99,96% črpanje
razpoložljivih sredstev.
PRP 2014-2020: pomeni uspešno uveljavitev nove kmetijske politike in prilivov v kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v vrednosti 1,1 milijarde evrov v celotnem programskem obdobju.
Zagotavljanje stabilnih razmer v kmetijstvu
S tekočim izplačevanjem subvencij in vzdržno socialno in davčno politiko smo kmetijskemu sektorju
zagotavljali stabilne in predvidljive razmere.
Skrb in ukrepi za stabilnost in likvidnost v kmetijstvu: (1) zagotovili smo tekoče izplačilo subvencij
(v rokih, ki so ugodnejši od predpisanih skrajnih rokov po EU uredbah); (2) zaradi krize na evropskem
in globalnem trgu smo v letih 2015 in 2016 izvedli dva ukrepa finančne pomoči najbolj ogroženim
sektorjem (mleko, prašiči), za katera smo poleg evropskih sredstev zagotovili tudi 100% doplačilo iz
nacionalnega proračuna, (3) v letih 2015 in 2016 smo izvajali ukrep pomoči za umik sadja in zelenjave
zaradi krize na trgu, ki jo je povzročil ruski embargo, (4) zaradi krize v sektorjih mleka, sadja in zelenjave
smo izvedli posebni kampanji za promocijo potrošnje lokalnih mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave,
(5) sprejem interventnih zakonov za pomoč najbolj prizadetim pridelovalcem sadja in vina po hudih
pomladanskih pozebah v 2016 in 2017; (7) s pomočjo Sklada za regionalni razvoj izvedba razpisa za
reprogramiranje investicijskih posojil za najbolj ogrožene mlečne kmetije v 2016; (8) v sodelovanju s
Skladom za regionalni razvoj Ribnica priprava posojilnih shem za brezobrestna posojila za obratna
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sredstva in reprogramiranje investicijskih posojil za ogrožena kmetijska gospodarstva v sadjarstvu in
vinogradništvu po dveh zaporednih pozebah.
Davčne poenostavitve: odpravili smo vstopni prag za obvezen vstop v knjigovodstvo (po Zakonu o
dohodnini in omogočili možnost opravljanja primarne predelave kmetijskih pridelkov v manjšem obsegu
ter prve predelave mleka na visokogorskih pašnikih agrarnih ali pašnih skupnosti v okviru osnovne
kmetijske dejavnosti.
Mladi v kmetijstvu, krepitev znanja, prenos inovacij in dobrih praks
Vzpostavljamo institucionalne razmere in spodbude, ki mlade spodbujajo k prevzemu kmetij od starejše
generacije. Zavedajoč se potrebe po krepitvi človeških virov bomo krepimo tudi aktivnosti
vseživljenjskega učenja v kmetijstvu ter povezanih dejavnostih z neformalnimi oblikami izmenjave
znanja (npr. demonstracijski centri, mojstrske kmetije) ter spodbujamo učinkovitejši prenos inovacij in
dobrih praks.
Skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije, Kmetijsko GZS ter drugimi socialnimi partnerji smo
pripravili ukrepe za pomoč mladim prevzemnikom pri razvoju njihovih kmetij (akcijski načrt vsebuje 31
aktivnosti na različnih področjih).
Zaključena sta dva javna razpisa, na katerih je bilo podprtih 551 mladih prevzemnikov v skupni
višini 20.914.200 evrov; tretji javni razpis je v teku.
Upravljanje z gozdovi
Posebno skrb namenjamo upravljanju z zasebnimi in državnimi gozdovi, kar mora še naprej temeljiti na
trajnostnih načelih, upoštevajoč gospodarsko, okoljsko in socialno funkcijo gozdov. Izboljšali bomo
izkoristek gozda kot najbogatejšega naravnega vira v Sloveniji ter pospeševali domačo predelavo lesa
v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Spodbujali bomo povečanje izkoristka gozda kot najbogatejšega
naravnega vira v Sloveniji. Spodbujali bomo oživitev lesnopredelovalne industrije ter vzpostavitev
gozdno-lesnih verig in/ali mrež. Spodbujali bomo povečanje izkoristka v zasebnem gozdu s
pospeševanjem povezovanja zasebnih lastnikov gozdov. Prizadevali si bomo za učinkovitejše
upravljanje, vodenje in razvoj Zavoda za gozdove Slovenije in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki
bo vključevalo potrebne spremembe v dosedanjem sistemu koncesij v gozdarstvu in morebitno
preoblikovanje sklada kmetijskih zemljišč in gozdov v enovito državno podjetje.
Ribištvo
V dejavnostih morskega gospodarskega ribištva, akvakulture in predelovalne industrije v ribištvu, so bila
v letu 2016 izvedena zadnja izplačila v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki
Sloveniji 2007-2013, ki je bil podlaga za črpanje finančnih sredstev Evropskega sklada za ribištvo. Prav
tako smo začeli z izvajanjem operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada
za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 z namenom spodbujanja naložb za doseganje višje
ravni konkurenčnosti sektorja po eni strani, ter zmanjševanja negativnih vplivov na okolje in
spodbujanjem trajnostnega naravnanega sektorja po drugi strani.

Ministrstvo za obrambo
Priprava novih krovnih zakonov na obrambnem področju in prizadevanje za izboljšanje statusa
delujočih v obrambnem resorju
Skladno z zavezo, da se bomo zavzemali za vzdržen in učinkovit sistem zagotavljanja posameznikove
in nacionalne varnosti, smo na Ministrstvu za obrambo v zadnjem obdobju zelo veliko naporov vložili v
pripravo spremembe obeh krovnih zakonov na obrambnem področju – Zakona o obrambi in Zakona
o službi v Slovenski vojski. Predloga zakonov sta po dolgi javni razpravi tik pred obravnavo na
vladi.
S sprejetjem zakonov bo doseženo temeljito izboljšanje statusa pripadnic in pripadnikov Slovenske
vojske, poleg tega bodo na sistemski ravni uveljavljena strokovna in transparentna merila ter
opredeljene karierne poti v Slovenski vojski. Določeno izboljšanje statusa pripadnikov Slovenske vojske
je bilo že doseženo s postopnim odpravljanjem restriktivnih ukrepov, uvedenih v obdobju največjega
varčevanja.

18

Prav tako si prizadevamo za izboljšanje statusa prostovoljnih gasilcev kot najpomembnejšega stebra
zaščite in reševanja v državi, in sicer zlasti s spremembo Zakona o gasilstvu. Pri pripravi predloga
zakona se je vodstvo Ministrstva za obrambo povezalo z vsemi deležniki. Status prostovoljnih
reševalcev je izpostavljen tudi v Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
za obdobje 2016–2022.
Ustavitev večletnega trenda padanja obrambnih izdatkov
Na podlagi ugotovitev in sklepov Strateškega pregleda obrambe 2016, ki je podlaga za nadaljnji razvoj
obrambnega sistema in njegovih zmogljivosti, je Vlada zadolžila Ministrstvo za finance, da ob pripravi
proračunov v obdobju 2018–2025 skladno s sprejetimi programskimi prioritetami in fiskalnimi okviri za
pripravo proračunov sektorja država upošteva možnosti postopne nominalne rasti obrambnega
proračuna na ravni najmanj 30 milijonov evrov na leto s ciljem postopnega približevanja prilagojene
vrednosti dane zaveze Natu o višini obrambnih izdatkov, pri čemer je vmesni cilj 1,2 odstotka BDP do
leta 2025. Za izgradnjo najpomembnejših zmogljivosti in povečanje pripravljenosti Slovenske vojske je
Vlada obrambnemu resorju že leta 2017 odobrila dodatna finančna sredstva v višini 24,3 milijona evrov.
Tako je večletni trend padanja obrambnih izdatkov ustavljen. Pri investicijah je poseben poudarek na
izgradnji prednostnih nacionalnih zmogljivosti.
Dvonamenskost zmogljivosti – sodelovanje Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter z zdravstvenim sistemom
Na Ministrstvu za obrambo si prizadevamo, da bi svoje zmogljivosti v čim večji meri izkoristili v
neposredno korist državljanov. Pri tem sledimo Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja
in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025: Slovenska vojska bo v primernem obsegu zagotavljala
dvonamenskost zmogljivosti za potrebe sodelovanja v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami ter podporo drugim državnim organom in organizacijam pri zagotavljanju varnosti.
Vzpostavitev Modularne zmogljivosti
Vzpostavili smo modularno zmogljivost Slovenske vojske za zaščito, reševanje in pomoč. Gre za
sodelovanje več sto ustrezno usposobljenih pripadnikov Slovenske vojske, z dvonamenskimi sredstvi
in opremo pri zaščiti, reševanju in pomoči ob izrednih dogodkih. O aktiviranju zmogljivosti odloča Vlada
Republike Slovenije na predlog poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije. Aktiviranje enote je
izvedeno v 24 urah.
Uporaba falcona za prevoz človeških organov
Projekt uporabe letala Falcon za prevoz človeških organov za potrebe transplantacij je eden največjih
projektov v Slovenski vojski z jasno izraženo humanitarno noto, ki temelji na skupni skrbi za zdravje
državljanov na podlagi skupne uporabe zmogljivosti. Prevoz organov z letalom Slovenske vojske
omogoča slovenskim bolnikom časovno prednost, kajti z zelo kratkim odzivnim časom (dve uri) se
možnost, da pacient preživi, izjemno poveča. Vsi leti za namene Eurotransplanta so posebni leti,
poimenovani kot bolnišnični oziroma reševalni leti (angl. Hospital flight), kar pomeni, da imajo taki leti
prednost pred drugimi. Od podpisa pogodbe marca 2015 do 5. junija 2017 smo prepeljali štiriindvajset
organov za presaditev in protistrup, ki ga v Sloveniji nismo imeli, ter tako pomagali rešiti življenje
državljana, ki ga je ugriznila kača.
Prevozi letala Falcon za Slovenija Transplant:
Leto
2015
2016
prevoz
6*

prevoz
11**

2017
do 14. avgusta 2017
prevoz
10***

* petkrat srce in en prevoz protistrupa
** sedemkrat srce, dvakrat jetra, enkrat trebušna slinavka
*** osemkrat srce, dvakrat jetra
Helikoptersko reševanje in pomoč
Delovanje naših helikopterskih posadk v sistemu zaščite in reševanja je že dolgo uveljavljeno in zelo
uspešno. Znotraj Slovenske vojske opravlja prevoze 151. helikopterska eskadrilja s helikopterji Bell 412
in Cougar AS532AL iz vojaškega dela brniškega letališča.
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Helikopter Slovenske vojske za reševanje v gorah čaka vsak dan v petnajstminutni pripravljenosti.
Dežurni posadki poleg reševanja v gorah in težko dostopnih predelih izvajata tudi nujne helikopterske
prevoze znotraj helikopterske nujne medicinske pomoči. Prednost prevozov poškodovanih s helikopterji
je v hitrosti prevoza in v tem, da ni zaviranj, pospeševanj ter ovinkov. To vse vpliva na reševanje hudih
poškodb glave ali hrbtenice, saj lahko pospeški oziroma pojemki vplivajo na poškodbo in jo poslabšajo.
Ekipe sodelujejo poleg reševanja v gorah tudi pri gašenju gozdnih požarov.
Uporaba helikopterjev Slovenske vojske za prevoz novorojenčkov in nedonošenčkov v
inkubatorju
Marca 2017 je bila na platformi za prevoz bolnikov in poškodovanih v Bell 412 opravljena nadgradnja,
ki omogoča prevoz novorojenčkov oziroma nedonošenčkov v inkubatorjih. Po uspešnem certificiranju
aprila smo tako zagotovili varen in hiter prevoz inkubatorjev iz drugih delov Slovenije v Univerzitetni
klinični center Ljubljana. Potrebe po takšnih prevozih se še povečujejo.
Posredovanje dežurnih posadk letalstva Slovenske vojske v reševalnih akcijah leta 2017 (do 8.
avgusta 2017)
Helikopterska
nujna Prevoz
Reševanje Gašenje požarov
Skupaj
medicinska pomoč
inkubatorja
v gorah
195
7
85
17
304
Dežurne posadke so prepeljale 303 poškodovane ali obolele, na pogorišča so odvrgle 500.000 litrov
vode in naletele 390 ur.
Uporaba hiperbarične komore Slovenske vojske za širšo zdravstveno uporabo
Pravkar potekajo priprave za začetek zdravljenja življenjsko ogroženih bolnikov v hiperbarični komori
Slovenske vojske, ki je v vojašnici v Ankaranu. Tako bomo omogočali večjo stopnjo preživetja življenjsko
ogroženih bolnikov, ki takšno zdravljenje nujno potrebujejo. Sodelovali bomo predvsem z Ortopedsko
bolnišnico Valdoltra glede zdravljenja zapletov, ki so posledice operacij kosti in sklepov, komora pa bo
na voljo tudi drugim reševalnim službam. Gre za humano in etično dejanje Slovenske vojske, ki je
namenjeno reševanju življenja oziroma pomembnemu skrajšanju zdravljenja bolnikov v bolnišnicah.
Večnamenskost brezpilotnih letal
Brezpilotna letala razreda mini, za nakup katerih je Ministrstvo za obrambo na podlagi javnega naročila
kot najugodnejšega ponudnika izbralo slovensko podjetje C-Astral, imajo poleg pomena za zmogljivosti
Slovenske vojske svojo uporabnost tudi v sistemu sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Podatki in informacije, ki se jih pridobiva prek njih, so lahko uspešno uporabljeni pri nalogah iskanja in
reševanja, poplavah in požarih, ocenjevanju razširjenosti podlubnika v slovenskih gozdovih, podporni
nalogi varovanja državne meje ter v drugih kompleksnih varnostnih situacijah.
Sodelovanje Ministrstva za obrambo z gospodarstvom
Veliko pozornosti je namenjene sodelovanju z gospodarstvom z namenom predstavitve poslovnih
priložnosti sodelovanja znotraj Nata in Evropske obrambne agencije (EDA) ter možnosti koriščenja
evropskih sredstev in odpiranju poti na trge držav članic Nata. Na Ministrstvu za obrambo vodimo in
dopolnjujemo podatke slovenskih podjetij in ustanov, ki delujejo na področju razvoja znanja, tehnologije
in drugih produktov na obrambnem področju ter so pokazali interes za vpis v Katalog slovenske
obrambne industrije. Katalog je namenjen lažjemu navezovanju stikov s potencialnimi naročniki
produktov, ki so rezultat slovenskega znanja, ter vpogledu v sposobnost slovenske proizvodnje na
obrambnem področju.
Na podlagi pogodbe med Ministrstvom za obrambo in Grozdom obrambne industrije Slovenije se bomo
leta 2017 udeležili sejma vojaške opreme v Londonu, udeležilo se ga bo več kot deset slovenskih
podjetij. Podjetjem pomagamo pri razvoju in testiranju njihovih novih proizvodov, in sicer z delitvijo
znanja, s certificiranjem ali s koriščenjem vojaških kapacitet (poligoni). Tako je ministrstvo v zadnjem
obdobju slovenskim podjetjem pomagalo pri razvoju in preskušanju teh proizvodov: pištola kalibra 9
mm, zložljive turne smuči, simulator za protioklepne rakete RGW in minometi Comando 60 mm.
Delovanje na področju kriznega upravljanja in vodenja
Konec leta 2016 je bil uresničen vladni strateški razvojni projekt P7: Sistem kriznega upravljanja in
vodenja, katerega nosilec je bilo Ministrstvo za obrambo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje
zadeve, Ministrstvom za zunanje zadeve, Ministrstvom za zdravje in zunanjimi strokovnjaki. S projektom
je bila predlagana struktura kriznega upravljanja in vodenja, z nalogami, pooblastili in odgovornostmi
vseh subjektov ter opredeljenimi postopki, nadgradnja mehanizmov kriznega upravljanja (ocenjevanje
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ogroženosti, načrtovanje ter vaje kriznega upravljanja in vodenja, krizno komuniciranje, informacijskokomunikacijska in psihosocialna podpora ter analiza po kompleksni krizi ali vaji) ter normativnopravna
ureditev kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveniji. Vlada RS je junija že potrdila predlog
Zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije, ter ga posredovala v Državni zbor.
Predlagana ureditev zagotavlja enoten okvir delovanja vlade ob kompleksnih krizah. Predstavlja korak
k boljšemu odzivanju na kompleksne krize, saj omogoča načrtovano, organizirano, usklajeno in
učinkovitejše odzivanje. Po praktični uveljavitvi rešitev so pričakovani večja povezanost med ministrstvi
in podsistemi sistema nacionalne varnosti, racionalna poraba človeških in materialnih virov, hitrejše in
učinkovitejše ukrepanje ter posledično zmanjšanje posledic kompleksnih kriz za prebivalstvo in
infrastrukturo. Kratkoročno predlagane rešitve prinašajo boljšo obvladljivost postopkov, dolgoročno pa
preprečujejo in omejujejo posledice kriz za prebivalstvo

Ministrstvo za pravosodje
Politika Vlade na področju pravosodja v tem mandatu zasleduje štiri temeljne usmeritve: povečanje
učinkovitosti in kakovosti delovanja pravosodnih organov in drugih podsistemov, krepitev odgovornosti
in avtoritete ključnih pravosodnih gradnikov, povečanje transparentnosti delovanja pravosodnih organov
in javne oblasti nasploh in krepitev pravne in socialne varnosti posameznika.
Za večjo učinkovitost in kakovost delovanja pravosodnih organov smo:
- zaostrili kazensko zakonodajo na področju gospodarskega kriminala (vključno s problematiko
izogibanja prestajanju zaporne kazni ali sojenju),
- v kazensko procesno zakonodajo vnesli vzvode za hitrejše in učinkovitejše delo organov
odkrivanja in pregona v fazi predkazenskega in kazenskega postopka (bolj pregledne dokazne
podlage, omejevanje branja na glavnih obravnavah, itd.),
- okrepili tožilske vrste z novim kadrom (33 novih tožilk in tožilcev v času mandata aktualne Vlade)
ter najobsežnejšimi investicijami v vozni park ter opremo pravosodnih organov v zadnjih desetih
letih (v letu 2017 npr. predvidena menjava celotne računalniške opreme tožilstva),
- zagotovili več deset novih zaposlitev v slovenskih zaporih, razbremenili pravosodne policiste
številnih administrativnih opravil ter pričeli z vsemi potrebnimi aktivnostmi za rešitev zaporske
problematike gradnjo novega zapora v Ljubljani,
- sodnikom in sodnicam dali nova orodja za zagotovitev hitrejših pravdnih in kazenskih postopkov
ter bolj kakovostnega odločanja (vključno s problematiko vročanja in vračanja zadev na prvo
stopnjo),
- reformirali Državno pravobranilstvo v Državno odvetništvo z uvedbo kariernega sistema
napredovanj in nagrajevanj najboljših pravnikov ter depolitiziranega kadrovanja,
- na ministrstvu za pravosodje prevzeli vlogo spremljanja izvrševanja sodb Evropskega sodišča
za človekove pravice – v tem obdobju je Slovenija s strani Sveta Evrope postala prepoznana
kot zgled izvrševanja sicer kompleksnih sodb.
Za večjo odgovornost pravosodnih organov smo:
- uzakonili mehanizme za uveljavljanje višjih standardov službenega in zasebnega ravnanja in
obnašanja pravosodnih funkcionarjev,
- vodenje disciplinskih postopkov zoper sodnike s predsednikov sodišč prenesli na Sodni svet, ki
ni cehovski organ,
- ustanovili Službo za nadzor organizacije poslovanja sodišč na Ministrstvu za pravosodje, ki jo
vodi dodeljen sodnik in ki je že pričela z rednimi sistematičnimi nadzori,
- z reformo Državnega pravobranilstva v Državno odvetništvo nadomestili nelogičen status
funkcionarjev s statusom javnih uslužbencev (jasnejša hierarhična razmerja in odgovornost do
generalnega Državnega odvetnika).
Za večjo transparentnost delovanja pravosodnih organov in drugih podsistemov smo:
- določili objektivnejši in transparentnejši postopek izbire kandidatov za izvolitev v sodniško
in tožilsko funkcijo,
- uvedli obvezne javne objave seznama izbrisov iz imenika odvetnikov in razlogov za to ter
poimenske sestave vseh disciplinskih organov v okviru Odvetniške zbornice Slovenije,

21

-

uvedli obvezne javne objave načelnih mnenj komisij za etiko in integriteto v okviru sodstva
in tožilstva,
odprli vpogled v sodni register z namenom krepitve varnosti poslovnega prometa in
razkrivanja morebitnega konflikta interesov organov vodenja in nadzora,
uvedli možnosti fotografiranja in snemanja sodnikov pred pričetkom javne glavne
obravnave,
uvedli ločena mnenja na Vrhovnem sodišču,
pripravili pravno podlago za sistemske preiskave nepravilnosti pri izvedbi večjih
investicijskih projektov iz javnih sredstev.

Za večjo pravno in socialno varnost posameznikov smo:
- okrepili kazenskopravno varstvo najbolj ranljivih posameznikov (trgovina z ljudmi, prisilne
zakonske zveze, primeri zalezovanja, itd.),
- zaščitili žvižgače pred kazenskim pregonom v primeru razkritja tajnih podatkov v javnem
interesu,
- v postopkih izvršbe dodatno zaščitili socialno ranljive dolžnike,
- omejili možnosti zlorabe instituta odpusta obveznosti pri osebnih stečajih,
- uvedli hitrejše, enostavnejše in cenejše prevzemanje potrdil iz registra neposestnih
zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (po elektronski poti),
- uvedli nov institut kolektivne tožbe na področju varstva konkurence, okolja, trgovanja
vrednostnih papirjev, delovnopravnem področju, s katerim bo posameznikom cenovno in
časovno olajšano iskanje pravice v primerih množičnih oškodovanj.
Slovensko pravosodje je v tem obdobju mednarodno-primerjalno gledano krepilo pozitiven trend
reševanja civilnih in gospodarskih pravdnih zadev na slovenskih sodiščih. Na prvi stopnji so se
časi reševanja, sodeč po vsakoletni raziskavi Evropske komisije Justice Scoreboard, skrajšali z 420 dni
v letu 2013 na 277 dni v letu 2017, ravno tako se je zmanjšalo število nerešenih zadev in sodnih
zaostankov, in to kljub temu, da ima Slovenija med državami članicami izkazan največji pripad
nekazenskih zadev na prebivalca. Obenem se je pomembno dvignila stopnja reševanja civilnih
gospodarskih in pravdnih zadev z 98 % v letu 2013 na 105 % v letu 2017.
Večjo privlačnost slovenskega okolja za tuje investicije izkazuje tudi vsakoletna raziskava Svetovne
banke Doing Business, kjer se je Slovenija v zadnjih letih praviloma uvrščala višje kot poprej. Med 190
državami se je Slovenija v letu 2017 po povprečku vseh kriterijev uvrstila na 30. mesto. Posebno mesto
v raziskavi ima tudi kriterij »zahtevnosti uveljavljanja gospodarskih pogodb«, ki nastane na podlagi ocen,
kako dolgo bi trajalo reševanje namišljenega primera z v naprej določenimi parametri (na primer o
vrednosti spora, pristojnem sodišču, dejanskim stanom, itd). Po tem kriteriju se Slovenija uvršča na 119.
mesto, stroški za končanje postopka pa v povprečju znašajo 12,7 % vrednosti spora, kar je skoraj
polovica manj od povprečja v državah profila »high income« Organizacije za gospodarsko sodelovanje
in razvoj (OECD). Ravno tako smo visoko uvrščeni tudi po kriteriju reševanja plačilne nesposobnosti,
kjer v letu 2017 zasedamo 12. mesto.
V prihajajočem obdobju so za ministrstvo prioritetne naslednje naloge:
- na podlagi že opravljene analize slabosti trenutne sodne mreže pripraviti potrebne spremembe
za njeno optimizacijo in jih skupaj s sodstvom tudi implementirati,
- priprava podlage in izvedba ustanovitve Specializiranega sodišča za gospodarsko kriminaliteto
oziroma specializiranega oddelka,
- prenova protikorupcijske zakonodaje s poudarkom na jasnejši ureditvi postopkov Komisije za
preprečevanje korupcije,
- priprava novega zakona na področju sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev z ustreznejšim
načinom imenovanja, razrešitve in nadzora,
- vzpostavitev t.i. pravosodnega Supervizorja z vpogledom v podatke o poslovanju slovenskih
sodišč in zaporov ter javno objavo sodb.
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Uresničujemo zavezo o večji vključenosti otrok v vrtce
Namen novele Zakona o vrtcih je povečati delež vključenih otrok v vrtce v letu pred obveznim vstopom
v osnovno šolo. Za predšolske otroke, ki ne obiskujejo vrtca, bo od 1. 9. 2018 dalje omogočilo
brezplačno obiskovanje krajših programov, poleg tega bo tudi poenostavljen postopek znižanega plačila
vrtca.
Urejeno financiranje učbeniških skladov ter brezplačna učna gradiva za prvošolke in prvošolce
Vzpostavili smo stabilno financiranje učbeniških skladov in tako v celoti zagotovili njihovo obnovo.
Ministrstvo bo šolam vsako leto zagotavljalo sredstva za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada na
osnovi števila učencev. Poleg tega smo šolam omogočili nakup učbeniških gradiv za učence prvih
razredov že v šolskem letu 2017/18.
Šolska prehrana za več otrok
Z uveljavitvijo novele Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se je še povečalo število učencev,
ki prejemajo šolsko malico (98,6% jih je), več pa je tudi učencev, ki v šoli prejemajo kosilo (takšnih je
78,3%).
Od januarja 2016 dalje je do brezplačnega kosila upravičenih približno 8.500 učencev več (tisti, pri
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 36%
povprečne neto plače v RS).
Po več kot dveh desetletjih začrtani jasni okviri učiteljevega dela znotraj polnega delovnega časa
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je s predstavniki reprezentativnih
sindikatov julija 2017 podpisala spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji. Z njimi se opredeljujeta delovni čas in delovna obveznost učiteljev.
Uresničujemo zavezo o odzivnosti izobraževanja na spremembe družbe in potrebe trga dela
Sprejet je bil Zakon o vajeništvu. Poskusna uvedba vajeništva v štirih programih bo potekala že v
šolskem letu 2017/18. Z vajeništvom povečujemo privlačnost poklicnega izobraževanja, predvsem pa
smo prisluhnili potrebam trga dela.
Razvoj in dograjevanje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in
izobraževanja
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je z namenom opredelitve skupnega (enotnejšega)
koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na ravni vzgojno-izobraževalnih organizacij (od vrtca
do vključno srednjih šol) in evalvacije izobraževalnega sistema februarja 2017 pripravilo Nacionalni okvir
za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.
Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem
Z dokumentom "Vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno- izobraževalni sistem" smo
opredelili sistemske vidike vključevanja otrok priseljencev. Poseben poudarek je glede na ranljivost
populacije namenjen vključevanju otrok prosilcev za mednarodno zaščito in otrok z mednarodno
zaščito v vzgojno-izobraževalni sistem.
Posodobitev sistema zgodnje obravnave predšolskih otrok s posebnimi potrebami
Sprejet je bil Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, po katerem
bo mogoče nadgraditi storitve zdravstva in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja za otroke s
posebnimi potrebami in otroke z rizičnimi dejavniki ter njihove družine v predšolskem obdobju.
Sprejem Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij
Namen slovenskega ogrodja kvalifikacij (SOK) je doseči transparentnost in prepoznavnost kvalifikacij v
Sloveniji in EU, njegovi temeljni cilji pa so: podpreti vseživljenjsko učenje, povezati in uskladiti slovenske
podsisteme kvalifikacij, izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in
civilno družbo.
Sprejem Zakona o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja
Uredili smo področje izvajanja mednarodnih in tujih programov izobraževanja v Sloveniji in zagotovili
pravno podlago za izvajanje programa Evropskih šol v Sloveniji.
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Uresničujemo zavezo o krepitvi vseživljenjskega učenja
Leta 2016 je bila sprejeta novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa
vzpostavitev javne mreže organizacij za izobraževanje odraslih. Ta jim omogoča dokončanje osnovne
šole, vključitev v javno veljavne izobraževalne programe za odrasle ter izvajanje svetovanja za področje
odraslih.
Za krepitev vseživljenjskega učenja MIZŠ financira iz sredstev integralnega proračuna in evropskih
sredstev v vseh statističnih regijah: izvajanje javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle in
neformalnih izobraževalnih programov za odrasle, zlasti za nižje izobražene in druge ranljive skupine
odraslih; svetovalno dejavnost, mentorstvo v središčih za samostojno učenje ter v borzah znanja;
promocijske in animacijske aktivnosti za prepoznavnost in spodbujanje učenja ter raziskovalne in
razvojne naloge, ki vključujejo tudi usposabljanje izobraževalcev odraslih in učnih gradiv.
Uresničujemo zavezo o profesionalnem razvoju pedagoških delavcev
Preko javnih razpisov, na katerih so lahko z ustreznimi kandidati za prvo zaposlitev kandidirale javne in
zasebne vzgojno-izobraževalne ustanove, se je v obdobju od 1. 2. 2016 do danes zaposlilo 238
strokovnih delavcev začetnikov, ki so se usposabljali za opravljanje strokovnega dela na delovnem
mestu učitelja, ter 79 strokovnih delavcev, ki se bodo usposabljali za delovno mesto pomočnika
vzgojitelja.
Opremljanje z računalniki
Vrtcem, osnovnim, srednjim in višjim šolam, zavodom za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami,
glasbenim šolam in dijaškim domovom, skupno 710 vzgojno-izobraževalnim zavodom, smo v mandatu
te vlade dobavili 2.265 osebnih računalnikov, 1303 prenosnih računalnikov in 113 projektorjev.
Z optičnimi povezavami s hitrostjo 1GB/s smo v enotno omrežje Arnes povezali 755 zavodov s področja
izobraževanja in raziskovanja.
Sprejem novele zakona o visokem šolstvu
Z novelo smo uvedli pomembne spremembe v sistem visokega šolstva, predvsem povečali fleksibilnost
študijskih programov (hitrejše prilagajanje izzivom okolja), povečali avtonomijo visokošolskih institucij,
uvedli pregleden in na rezultatih temelječ način financiranja študijske dejavnosti. Zagotovili smo
stabilnost in predvidljivo rast financiranja visokega šolstva in nadaljnjega razvoja kakovosti na tem
področju. Rezultati so vidni že v letu 2017. Na podlagi zakonske določbe znaša rast sredstev za
študijsko dejavnost v letu 2017 6,2 milijonov EUR, predvidena rast v letu 2018 pa je preko 9 milijonov
evrov. S tem smo glede financiranja že v letu 2017 dosegli referenčno leto 2011, v nadaljnjih letih pa bo
rast postopno vodila do ciljnega obsega 1% BDP.
Večja odprtost in vpetost visokega šolstva v mednarodno okolje
Za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 je bil sprejet
Akcijski načrt 2016-2018, ki ima 25 ciljev ter več kot 50 ukrepov v skupni vrednosti okoli 57 milijonov
evrov, od tega okoli 18 milijonov evrov za mednarodno znanstveno raziskovalno in razvojno
sodelovanje. Drugi Akcijski načrt 2018-2020 pa bo pripravljen na osnovi evalvacije prvega ter v skladu
s predvidenimi proračunskimi in kohezijskimi sredstvi za naslednje obdobje.
Sofinanciranje doktorskega študija
Z novelo ZViS smo prvič določili doktorski študij kot del rednega študijskega procesa, ki ga obvezno
sofinancira država in s tem uvedli njegovo sistemsko financiranje. Na tej podlagi je bila aprila 2017
sprejeta Uredba o sofinanciranju doktorskega študija, s katero že v letu 2017 sofinanciramo doktorski
študij v vrednosti 3.300.000,00 evrov.
Odlične in v mednarodno okolje vpete raziskave
V tem mandatu smo skladno s cilji doseganja odličnosti in internacionalizacije bistveno povečali
aktivnosti vezane na EU (Obzorje 2020, projekti ERC in ERA-NET, Pobude za skupno načrtovanje oz.
JPI). Med prvimi v EU smo uvedli štipendije za kratkotrajne obiske raziskovalcev pri nosilcih ERC
projektov. V letu 2017 bo realiziranih prvih 7 obiskov. Sprejeli smo nacionalno strategijo razvoja ERA,
ki umešča področje raziskav v EU kontekst. Pripravili smo stališče Slovenije do naslednjega centralnega
programa EU, kjer se zavzemamo za krepitev financiranja ter poudarek na povezovanju držav.
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V letih 2015 in 2016 sta bili sprejeti strategija in akcijski načrt za področje odprtega dostopa do
raziskovalnih podatkov, ki sta temelj za učinkovito izrabo rezultatov javno financiranih raziskav. Odprt
dostop se že uspešno implementira v razpisih.
Uspešno smo začeli z implementacijo projekta »Teaming«, ki ga je v okviru Obzorja 2020 pridobila
Univerza na Primorskem in je v pomembnem delu sofinanciran iz sredstev kohezijske politike. Projekt
povezuje nacionalne kapacitete na širokem področju trajnega gradbeništva ter zdravega življenjskega
okolja in bo imel predvidoma velik vpliv tudi na visokotehnološko industrijo.
Več sredstev za znanost
Trend upadanja sredstev za znanost se je v mandatu te vlade ustavil. Še več, v letu 2015 so se sredstva
za znanost primerjalno povečala za 5,6 odstotka. Vlada se je zavezala, da bo v letu 2018 področju
znanosti namenila dodatnih 18 do 20 milijonov evrov sredstev. V pripravi je tudi Zakon o raziskovalni in
razvojni dejavnosti, s katerim bo ministrstvo tudi za to področje, tako kot ga je za visoko šolstvo,
zagotovilo stabilno in predvidljivo financiranje, s ciljem povečevanja sredstev skladno s strateškimi
dokumenti.
Slovenija je postala pridružena članica eminentne znanstvene družine CERN
Po dolgoletnih prizadevanjih, da Slovenija vstopi v CERN, ji je to uspelo v mandatu te vlade. S
pridružitvijo Slovenije v CERN so odprte priložnosti za slovensko gospodarstvo, še zlasti za visoko
tehnološka podjetja, za raziskovalke in raziskovalce, sodelovanje pa se bo razširilo tudi na področju
izobraževanja. Članstvo v CERN predstavlja jasno usmeritev Slovenije, da želi postati visokotehnološka
družba, ki v skupini z najrazvitejšimi državami prispeva svoj delež k nadaljnjemu razvoju sveta in si
obenem skladno s tem za gospodarstvo obeta ustrezen delež pri uporabi rezultatov.
Zaveza k hitrejšemu razvoju digitalne družbe
S strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Digitalna Slovenija), ki jo je vlada sprejela marca
lani, imajo koristi vsi državljani. Država se je namreč z njo zavezala k hitrejšemu razvoju digitalne
družbe. Strateški cilj je do leta 2020 opremiti 95% gospodinjstev s širokopasovnim dostopom s hitrostjo
100 megabitov na sekundo. Tam, kjer to ne bo mogoče, pa vsaj s hitrostjo 30 megabitov. Ob tem so
opredeljeni tudi cilji digitalizacije družbe kot celote, ob hkratnem poudarku na zagotavljanju kibernetski
varnosti.
Po 19 letih je Slovenija dobila nov Zakon o športu
Nov Zakon o športu postavlja sodobne temelje za vsa področja javnega interesa v športu, za športne
programe, za športne objekte in površine, za razvojne dejavnosti in organiziranost v športu, za športne
prireditve in promocijo športa ter za družbeno in okoljsko odgovornost v športu. Državljankam in
državljanom zakon prinaša večjo dostopnost do športa (možnost brezplačnih športnih programov in
brezplačne uporabe športnih objektov oziroma površin za šport v naravi), športnikom omogoča dvojno
kariero, najboljši bodo upravičeni do izjemne pokojnine. Zakon širi pravico zaposlovanja vrhunskih
športnikov in prinaša boljšo sistemsko ureditev področja športa invalidov.
Z namenom preprečevanja zlorab v športu in institucionalne zaščite pravic športnikov in športnih
delavcev je v Sloveniji prvič organizirano delovanje varuha športnikovih pravic.
Vzpostavitev stabilnega okvirja za delo na področju športa
V skrbi za zdravo življenje šolajoče se mladine smo utrdili koncept »zdrav življenjski slog«, ga razširili
na srednješolsko populacijo in zagotovili stabilno financiranje.
Zagotovili smo sistemsko financiranje kadrov, ki delajo na področju športa, kar bo skupaj z zakonskimi
podlagami, ki jih prinaša nov Zakon o športu, dolgoročno vplivalo na kvaliteto strokovnega dela v
slovenskem športu.
Uresničevanje projekta VEM za mlade
Projekt VEM za mlade je bil po analizi potreb zastavljen širše, kot ga je predvidela koalicijska pogodba.
V projektu so bila doslej identificirana ključna področja, na katerih je treba mladim ponuditi bolj
strukturirane informacije. Na voljo so jim že podrobne informacije o postopkih v zvezi s prvo zaposlitvijo,
podjetništvom, študentskim delom, subvencioniranim prevozom, mladinskimi organizacijami ipd., v
nadaljevanju pa bomo dodali še informacije o vseh štipendijah, ki jih lahko pridobijo mladi, raziskovalni
dejavnosti ter statusu mladega kmeta in s tem povezanimi aktivnostmi. Naslednji korak v projektu je
vzpostavitev točke, kjer bodo vse te informacije povezane in mladim dostopne na enem mestu.
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Investicijska dejavnost
V letu 2016 je bila sofinancirana investicija v vrtec, 8 investicij v osnovno šolstvo, letos jih je bilo še
sedem, ter letos pet investicij v srednje šolstvo. Redno financiramo tudi investicijsko vzdrževanje
vzgojno izobraževalnih zavodov.
V letu 2015 in v prvi polovici 2016 smo na področju visokošolske in znanstvene infrastrukture
zaključevali investicijske projekte, financirane iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2007-2013. Skupaj je bilo zaključenih 22 projektov. V letih 2016 oziroma 2017 se zaključujejo
še številni drugi investicijski projekti, ki bodo pripomogli, da bo Slovenija postala država, temelječa na
znanju in gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo. Hkrati bodo prispevali k izboljšanju kakovosti,
konkurenčnosti in odzivnosti visokega šolstva in znanstveno raziskovalnih ustanov.
Odprta sta bila dva vrhunska športna objekta: Nordijski center Planica in Gimnastični center Ljubljana
(MIZŠ je oba projekta sofinanciralo iz lastnih in evropskih sredstev). Mandatu te vlade sta bila odprta
dva vrhunska športna objekta: Nordijski center Planica in Gimnastični center Ljubljana (MIZŠ je oba
projekta sofinanciralo iz lastnih in evropskih sredstev).

Ministrstvo za infrastrukturo
Železnice
Drugi tir
Maja 2017 je bil sprejet Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške
proge Divača–Koper, ki je podlaga za pregledno in učinkovito izvedbo investicije na način, ki bo kar
najmanj obremenil davkoplačevalce. Ministrstvo je v tem letu intenziviralo aktivnosti za to, da bi čim
prej lahko začeli graditi drugi tir.
Prijavili smo se na razpis v okviru finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE) 2016
in prejeli 44,3 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev za pripravljalna dela za izvedbo
projekta. Prijavili smo se na IPE Blending razpis za izgradnjo sedmih tunelov na drugem tiru Divača–
Koper, in sicer za evropsko sofinanciranje v višini 163,5 milijona evrov.
Vlada je junija 2017 sprejela odločitev, da se tri servisne ceni v največjih predorih zgradijo v polnem
profilu, kar v naslednji fazi omogoča nadgradnjo v dvotirno progo.
Konec avgusta 2017 smo objavili javni razpis za pripravljalna dela za drugi tir.
Julija 2016 se je začel graditi prvi kilometer drugega tira - izvlečni tir. Za projekt smo prejeli 14,2
milijona evropskih sredstev, končan bo leta 2019.
Druga železniška infrastruktura
Da bi zagotovili večjo prepustnost in večje prevozne zmogljivosti, skrajšali vozne čase in znižali stroške
vzdrževanja, nadaljujemo z nadgradnjo in modernizacijo železniških prog:
 Nadgradnja železniške proge Zidani most–Celje: vrednost projekta je 282,4 milijona evrov
(sofinanciranje EU v višini 90,6 milijona), zaključek je predviden leta 2020.
 Nadgradnja železniške proge Poljčane–Slovenska Bistrica: vrednost projekta je 51,8 milijona
evrov (sofinanciranje EU v višini 11,9 milijona), zaključek je predviden v 2019.
 Vgradnja sistema ERTMS/ETCS na železniških odsekih Dobova–Zidani most in Pragersko–
Maribor–Šentilj: vrednost projekta je 18,6 milijona evrov (sofinanciranje EU v višini 6,4 milijona),
zaključek je predviden leta 2023.
 Nadgradnja vozlišča Pragersko: vrednost projekta je 79,7 milijona evrov (sofinanciranje EU v
višini 40 milijona), zaključek je predviden leta 2019.
 Modernizacija kočevske proge: vrednost projekta obnove proge med Ribnico in Kočevjem je 14,9
milijona evrov, zaključek celotnega projekta modernizacije je predviden leta 2018.
Nakup novih vlakov
V teku je javni razpis za nakup 25 novih vlakovnih kompozicij, in sicer na podlagi sklenitve 15-letne
pogodbe o izvajanju javne gospodarske službe prevoza potnikov v železniškem prometu med
vlado in Slovenskimi železnicami.
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Cestna infrastruktura
Podpis protokola za 3. razvojno os
S podpisom protokola je Ministrstvo za infrastrukturo potrdilo, da je projekt 3. razvojne osi prioritetni
projekt državne cestne infrastrukture. Trenutno poteka pridobivanje zemljišč in izdelava projektne
dokumentacije za gradnjo južnega in severnega dela 3. razvojne osi.
Na področju avtocest se v letu 2017 nadaljuje gradnja avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje –
1. faza bo končana konec leta, celotni odsek pa prihodnje leto. Za drugo cev predora Karavanke smo
pridobili evropska sredstva in gradbeno dovoljenje (celoten projekt, vključno z obnovo obstoječe cevi,
bo končan v 2022). Septembra bo končan polni priključek Šmarje Sap. Začela se bo gradnja protivetrne
zaščite na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava. DARS je začel na avtocestnem omrežju in omrežju hitrih
cest izvajati obnovitvena dela v višini 35 milijonov evrov.
Pridobili dodatne štiri kilometre obale
Obalno cesto med Koprom in Izolo smo marca 2017 zaprli za promet, saj je DARS izdal soglasje, po
katerem za vožnjo skozi predor Markovec vinjeta ni več potrebna. S tem smo pridobili dodatne štiri
kilometre obale in odprli nove možnosti za razvoj obalnega turizma.
Elektronsko cestninjenje
DARS je začel na avtocestnem omrežju in omrežju hitrih cest postavljati sistem elektronskega
cestninjenja za tovorna vozila (delovati bo začel v začetku prihodnjega leta). DARS je za to pridobil 51
milijonov evrov posojila Evropske investicijske banke.
Sprejeta je bila tudi novela Zakona o cestninjenju, ki bo zagotovila večjo učinkovitost elektronskega
cestninjenja in pravno varnost uporabnikov cestninskega omrežja.
Pribitek na cestnino za tovorna vozila
Evropska komisija je podprla predlog pribitka na cestnino za tovorna vozila v višini 15 odstotkov, ki
se bo predvidoma od julija 2018 do 2052 obračunaval na relaciji Koper–Ljubljana vključno z ljubljanskim
obročem, in v višini 5 odstotkov na relaciji Ljubljana–Šentrupert. Pribitek bo namenjen financiranju
izgradnje drugega tira.
Več sredstev za državne ceste
Ta vlada je za prepotrebne investicije v cestno infrastrukturo in novogradnje v proračunu za leto 2017
zagotovila 198,3 milijona evrov (20,4 milijona evrov več kot leta 2016), v 2018 pa 206,2 milijona. Če se
bo trend zagotavljanja sredstev, namenjenih investicijam v cestno infrastrukturo in novogradnjam,
nadaljeval, bo lahko Slovenija v šestih letih vzpostavila kakovostno raven državnih cest.
V preteklem letu smo na državnih cestah izvedli več kot 300 različnih posegov v cestno infrastrukturo,
končali smo 18 projektov v vrednosti nad 100.000 evri. Obnovljenih je bilo 79 kilometrov vozišč in
rekonstruiranih 11 križišč ter saniranih 20 premostitvenih objektov, izvedla so se popravila na 314
odsekih v skupni površini 432 tisoč kvadratnih metrov, vgrajenih pa je bilo skoraj 78 ton asfaltov. Z
različnimi tehničnimi ukrepi smo zvišali stopnjo prometne varnosti na 93 odsekih cest.
V letu 2017 so predvideni: ureditev 19 odsekov cest skozi naselja, sanacija voziščnih konstrukcij na 120
kilometrih cest, rekonstrukcija 11 križišč, modernizacija 25 kilometrov cest in ureditev 5 kilometrov
kolesarskih povezav. Trenutno potekajo dela na naslednjih večjih projektih: na južni obvoznici v Murski
Soboti, severni obvoznici na Bledu in obvoznici v Krškem ter rekonstrukcija starega mostu čez Dravo
na Ptuju.
Nacionalni program razvoja prometa
Potem ko je vlada 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa RS, je bila v letu 2016 sprejeta še
Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS. Ta določa aktivnosti, način izvajanja,
nosilce in roke za izvedbo ter ocenjena potrebna finančna sredstva za realizacijo ukrepov, opredeljenih
v strategiji. Pripravljen je tudi 6-letni drsni plan, ki bo opredelil koncept in prioritete investicijskega
vzdrževanja, obnove ter novogradenj državnih, glavnih in regionalnih cest v naslednjih 6-ih letih.
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Nacionalni center za upravljanje prometa
Vzpostavljen je bil Nacionalni center za upravljanje prometa – krovno strateško telo, zadolženo za
koordiniranje in upravljanje prometa na najvišji ravni. NCUP bo omogočal informacije o prometu v
realnem času, zaradi česar bodo lahko zastoji manjši potovalni časi pa krajši, večja bo prometno
varnost, manjša bosta poraba energije in ogljični odtis.
Uzakonjene alkoholne ključavnice in obvezna uporaba čelade
Sprejeta je bila sprememba Zakona o voznikih, ki uvaja sistemsko rešitev uporabe alkoholnih ključavnic
in obvezno uporabo zaščitne kolesarske čelade za kolesarje in potnike na kolesih do dopolnjenega 18.
leta starosti.
Obvezna registracija mopedov z največjo hitrostjo 25 km/h
Novelirali smo Zakon o motornih vozilih in tako od maja 2017 uvedli obvezno registracijo mopedov z
največjo hitrostjo 25 km/h.
Mednarodni sporazumi
Slovenija je podpisala bilateralne sporazume o sodelovanju na področju prometa s Turkmenistanom,
Gruzijo in Marokom. Za podpis sta pripravljena sporazuma z Armenijo in Tunizijo. Ti sporazumi
slovenskim prevoznikom omogočajo izmenjavo dovolilnic, brez katerih ne bi mogli vstopiti v omenjene
države oz. bi jih morali kupiti po zelo visokih cenah.
Slovenija in Kitajska sta leta 2016 podpisali operativni memorandum o soglasju, ki omogoča opravljanje
rednih zračnih prevozov med državama. Prav tako je bil podpisan Tehnični dogovor o potrjevanju
ustreznosti letalskih proizvodov, ki omogoča in olajšuje postopke medsebojnega priznavanja tipskih
certifikatov ultralahkih letalnih naprav (atestov) ter s tem omogoča hitrejše postopke pri izvozu oziroma
uvozu posameznih letal.
Končana posodobitev letališke infrastrukture v Mariboru
Ministrstvo za infrastrukturo je z Aerodromom Maribor sklenilo 15-letno pogodbo za oddajo objektov in
opreme. Aerodrom Maribor se je zavezal, da bo v letu 2021 zagotovil najmanj 13 tisoč potnikov na leto
in pretovor 89 ton tovora.
Novost: e-vloga za enotno vozovnico
Od konca avgusta je dijakom in študentom na voljo e-vloga, ki jim omogoča, da prek spleta pridobijo
enotno vozovnico integriranega javnega potniškega prometa, ki smo jo uvedli pred enim letom.
Predvidoma novembra bo enotna vozovnica javnega potniškega prometa uvedena za vse skupine
prebivalcev. Postopno bodo uvedene dnevne vozovnice, mesečne in letne vozovnice za zaposlene in
pripravljeni produkti integriranega javnega potniškega prometa za druge skupine potnikov.
Označevanje daljinskih kolesarskih povezav
Nadaljevali bomo z označevanjem daljinskih kolesarskih povezav slovenskih delov mednarodnih
kolesarskih povezav Eurovelo 8 (Porečanka) in Eurovelo 13 (Iron curtain) ter D2 od Ljubljane do
Obrežja.
Energetika
Predlog Energetskega koncepta Slovenije
Junija 2017 je bil javnostim predstavljen predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki bo
septembra poslan v javno obravnavo. Predlog EKS določa cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne
oskrbe z energijo do leta 2030 in okvirno do 2050. Za izpolnitev cilja zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2050 za ciljnih 80 % bo treba doseči vsaj 52 % obnovljivih virov energije v bruto končni
rabi energije, vsaj 38 % prihrankov primarne energije glede na projekcije PRIMES 2007 in vsaj 66 %
električnih vozil v voznem parku.
Elektrarne
Končana je gradnja Hidroelektrarne Brežice, nadaljuje se izgradnja dveh novih plinskih turbin v
Termoelektrarni Brestanica.
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Plinovodi in daljnovodi
Julija 2017 je bila končana prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R26 Krašnja–Kresnice na
območju Dešna.
Daljnovod 2x110 kV Murska Sobota–Mačkovci poskusno obratuje in napaja električno vleko na progi
Pragersko–Hodoš.
Pravičnejša delitev stroškov za ogrevanje
Sprejete so bile spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za
toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, ki omogočajo bolj pravično
delitev stroškov za ogrevanje.
Evropski denar za energetiko
Začeli smo črpati sredstva iz finančne perspektive 2014–2020, v kateri je za področje energetike
namenjenih 234 milijonov evrov, od tega 186 milijonov za učinkovito rabo energije, 24 milijonov za
obnovljive vire energije (OVE) in 24 milijonov za razvoj pametnih omrežij. V okviru tega se bo spodbujalo
energetsko prenovo stavb, predvsem javnega sektorja, rabo OVE pri proizvodnji toplote in električne
energije ter inteligentne sisteme za distribucijo energije, ki delujejo pri nizkih in srednjih napetostih.
Energetska prenova stavb
Za energetsko prenovo stavb v državni in občinski lasti imamo na voljo 115,2 milijona evrov
nepovratnih evropskih sredstev in 50 milijonov evrov povratnih sredstev. Prenovljena bo četrtina
vsega stavbnega fonda oz. okrog 22 milijonov kvadratnih metrov stavbnih površin, od tega 1,8
milijonov kvadratnih metrov javnih stavb.
Obnovljivi viri energije
Na področju OVE smo objavili javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire
energije za obdobje 2016–2020, javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire
energije za obdobje 2017–2020 in javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje pametnih števcev
električne energije za obdobje 2017–2022 in javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih
manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn.
Junija se je končal javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in
iz samostojnih proizvodnih enot za pridobivanje toplotne in električne energije (SPTE) za vstop v
podporno shemo, ki ga je omogočil sprejem nove Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in v
soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Izbranih je bilo 78 prijavljenih projektov s
skupno nazivno električno močjo 61,36 MW. Naslednji razpis bo predvidoma objavljen jeseni 2017.

Ministrstvo za okolje in prostor
Področje voda
Ministrstvo je na področju boljšega upravljanja z vodami in zmanjšanja poplavne ogroženosti
izvedel številne zelo pomembne aktivnosti.
Ustanovil je nov organ v sestavi - Direkcijo RS za vode; vzpostavil portal eVode; sprejel več načrtov Načrt upravljanja voda (NUV) na vodnih območjih Donave in vodnem območju Jadranskega morja,
Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO) in Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017 – 2021
(NZPO). Pripravil je več EU bilateralnih in transnacionalnih projektov s konkretnimi protipoplavnimi
ukrepi (v višini približno 23 milijonov EUR) in vzpostavil vodna zemljišča, prenovil hidrografijo in
vzpostavil vodni kataster. Izvedene naloge bodo doprinesle k učinkovitejšemu in preglednejšemu delu,
doseganju boljšega stanja površinskih in podzemnih voda ter morskega okolja, zmanjševale poplavno
ogroženost in poenostavile številne postopke na področju upravljanja z vodami.
Področje okolja in narave
Sprejet je bil Zakon o dimnikarskih storitvah, ki uporabnikom prinaša možnost izbire dimnikarske
družbe z vsemi koristmi konkurenčnega trga, za uporabnike prijaznejšo izvajanje storitev ter cenovno
konkurenčnost, saj so določene najvišje dovoljene cene storitev. Nov sistem prinaša tudi prednosti za
dimnikarske družbe, ki po novem niso več omejene na območja, hkrati pa pomeni priložnost tudi za
tiste, ki do zdaj niso mogli opravljati dejavnosti, da ob izpolnjevanju pogojev vanjo lahko vstopijo.
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Uspešno izvajanje Odlokov o načrtu kakovosti zraka za vsa območja preseganj (Celje, Kranj,
Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Zasavske občine). Ministrstvo je z občinami uskladilo
Programe ukrepov v obliki triletnih finančnih načrtov za izvajanje odlokov.
Na področju krožnega gospodarstva je MOP pripravil in vlada sprejela Program o ravnanju z
odpadki in program preprečevanja odpadkov. S programom se na podlagi analize obstoječega
stanja na področju ravnanja z odpadki določijo ukrepi, potrebni za izboljšave na področju okoljsko
primerne priprave za ponovno uporabo, recikliranja, predelave in odstranjevanja odpadkov, za območje
celotne Slovenije.
Uspešno smo ratificirali pariški sporazum, ki zajema dolgoročen cilj svetovne podnebne politike, in
pomeni ohranitev porasta povprečne svetovne temperature občutno pod 2 °C glede na predindustrijsko
raven. Hkrati pa se bodo nadaljevala prizadevanja za ohranitev porasta svetovne temperature pod 1,5
°C glede na predindustrijsko raven.
Slovenija je bila druga najuspešnejša država na razpisu LIFE 2016. Od 14 oddanih projektov jih je
bilo 7 uvrščenih v drugo fazo.
Sprejet je bil Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo (OPZG) z Akcijskim načrtom
izvajanja OPZG in Načrtom aktivnosti ministrstev in vladnih služb 2015 – 2016. Okvirni program je
dokument, s katerim želi MOP z drugimi resorji in deležniki začeti proces povezovanja znanja ter
doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno gospodarstvo strateška usmeritev države. Sprejet
Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam. Strateški okvir predstavlja prvi korak k razvoju
celovitega medsektorskega procesa prilagajanja, zato v prvi vrsti vsebuje usmeritve za večjo vključenost
prilagajanja v vse politike, ukrepe in ravnanja. Splošni cilj strateškega okvira je zmanjšanje
izpostavljenosti vplivom podnebnih sprememb, občutljivosti in ranljivosti Slovenije zanje ter povečevanje
odpornosti in prilagoditvene sposobnosti družbe.
Področje prostora, graditve in stanovanj
Sprejeti predlogi Zakona o urejanju prostora, Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in
inženirski dejavnosti pomenijo celovito prenovo prostorske in gradbene zakonodaje, katere namen je
poenostaviti postopke prostorskega načrtovanja in graditve objektov ter uzakoniti fleksibilnejše
mehanizme za načrtovanje in dovoljevanje objektov, ki bodo omogočili varnejše okolje za investicijske
namere, kvaliteten prostorski razvoj, odpravili razloge za pojavljanje nezakonitih gradenj in slediti cilju
odprave administrativnih ovir ter načelu dovoljevanja »vse na enem mestu«.
Vzpostavljen je sistem za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve in začeti projekti
eProstor. V letu 2016 je MOP pričel z izvedbo projekta eGraditev in ostalih projektov v sklopu programa
projektov eProstor, ki bodo do leta 2020 financirani iz sredstev kohezijske politike. S tem bo državljanom
in pravnim subjektom omogočeno elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja
in evidentiranja nepremičnin, občinam in ministrstvom pa bo omogočeno elektronsko poslovanje v
postopkih priprave prostorskih aktov (ePlan).
Sprejeta je bila Resolucija o Nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje 2015–2025
(NSP). Z NSP je država oblikovala aktivno stanovanjsko politiko, ki bo prispevala k ureditvi razmer na
stanovanjskem področju ter k dolgoročnemu zagotavljanju kvalitete bivanja za vse prebivalce. V letu
2016 je že v teku več pilotnih projektov (stanovanjske skupnosti za mlade, pilotni projekt službe za
najemniško upravljanje), izdelana študija vpeljave stanovanjskega dodatka v povezavi z novo
najemninsko politiko.
Vzpostavljen je inštrument za urbani razvoj. V skladu z operativnim program za izvajanje kohezijske
politike 2014–2020 je 11 mestnih občin v letu 2015 in 2016 sprejelo trajnostne urbane strategije, na
podlagi katerih bodo lahko uporabile mehanizem »celostnih teritorialnih naložb (CTN)« in pridobile
finančna sredstva za projekte celostnega urbanega razvoja. Glavni namen mehanizma CTN je s
povezavo različnih ukrepov na območju mest, podpreti notranji razvoj mest in njihove potenciale s ciljem
izboljšanja življenjskega okolja prebivalcev in spodbujanje gospodarske rasti.
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Druga področja
Ministrstvo je v tem mandatu izvedelo tudi številne druge naloge. Med drugimi je redno poročalo o
odprtih postopkih Evropske komisije proti Sloveniji (število neformalnih poizvedovalnih postopkov
je znižal za 12, na 6) in število predsodnih in sodnih postopkih za 3, na 13).
MOP izvaja vse potrebne aktivnosti pri zaključevanju okoljskih projektov v okviru evropske
kohezijske politike 2007 - 2013 in pri njihovi izvedbi v obdobju 2014 – 2020 (poteka že črpanje
sredstev za projekte, za katere je namenjenih približno 250 mio EUR). Ključna prioriteta MOP, kot
posredniškega organa v okviru izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020, je bila
izvedba vseh potrebnih aktivnosti, ki so v njegovi pristojnosti, da so bile za 9 od 11-ih t.i. pripravljenih
projektov, izdane odločitve o podpori. Na projektih so se pričela gradbena dela na terenu, poteka že
črpanje sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020.
Vzpostavili smo prve elemente sodobne višinske sestavine državnega prostorskega
koordinatnega sistema in določili nov model geoida za območje Slovenije (s tem je zagotovljena večja
kakovost podatkov o višinah v Sloveniji in s pomočjo teh pridobitev je bil narejen tudi nov izračun najvišje
slovenske gore, Triglava).
Ministrstvo je vzpostavilo tudi aplikacijo LIDAR (gre za prosto dostopno zbirko podatkov o reliefu
celotnega površja Slovenije, pridobljenih s pomočjo laserskega skeniranja tal. Prednost je, da je
obrnjena h končnim uporabnikom in upošteva koncepte ter moderne smernice računalništva v oblaku open data, ponovna uporaba informacijskih rešitev in lastno znanje).
Glavne prioritete
Ministrstvo namerava do konca mandata izvesti še nekaj pomembnih nalog, med njimi so glavne
prioritete: priprava sprememb Zakona o varstvu okolja (prenovljeni zakon bo temeljil na uveljavljenih
načelih varstva okolja in bo ohranil sedanjo sistemsko ureditev. Najpomembnejša sprememba bo
združitev postopkov izdaje okoljevarstvenega soglasja, gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega
dovoljenja v primerih, ko bo za obratovanje neke naprave treba pridobiti vse tri upravne akte. Takšna
ureditev bo predvidoma razbremenila investitorje in upravne organe, vsekakor pa bo bistveno vplivala
na dolžino upravnih postopkov. Kot novo poglavje bo urejena problematika sanacije zgodovinskega
onesnaženja okolja, to je onesnaženja, ki se je zgodilo pred 7. 6. 2007. Zakon bo določil predmet
sanacije, odgovornost za sanacijo, postopek, finančne vire in način sanacije); priprava novega Zakona
o gospodarskih javnih službah za sprejem na vladi. (celostna prenova tega področja z novim
zakonom, ki bo sledil razvoju in spoznanjem iz dosedanjega izvajanja ter bo upošteval tudi zahteve
evropskega pravnega reda. Gre za sistemski zakon, ki bo urejal osnovne materialne in postopkovne
vidike izvajanja gospodarskih javnih služb (GJS), medtem ko bodo vidiki konkretnih GJS še vedno
urejeni v področni zakonodaji. Osrednji del zakona bodo predstavljale rešitve v zvezi z izvajanjem GJS
bodisi skozi neposredno podelitev posebnih ali izključnih pravic (pristop javnih podjetij), bodisi skozi
konkurenčni postopek podelitve teh pravic (pristop koncesij), poleg tega pa bo zakon naslavljal tudi
vprašanje pravnega položaja infrastrukture GJS, financiranja in nadzora GJS ter varstva uporabnikov
javnih dobrin); izvedba projekta e-Prostor v okviru evropske kohezijske politike 2014-2020 (osnovni
namen projekta je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve
objektov in upravljanja z nepremičninami. V okviru projekta bo vzpostavljena skupna infrastruktura za
prostorske informacije v Sloveniji, vzpostavljen prostorsko informacijski sistem ter izvedena
informacijska prenova nepremičninskih evidenc. S tem bo zainteresiranim uporabnikom omogočen
enostaven dostop do kakovostnih, ažurnih in sodobnih nepremičninskih podatkov ter z njimi povezanih
storitev - elektronsko vlaganje elaboratov za urejanje parcelnih mej ter za evidentiranje stavb,
elektronsko dostopni arhivski podatki, elektronska navezava na podatke o prostorskem planiranju,
gradbenih dovoljenjih, upravnih aktih, pravnih režimih); redno poročanje o odprtih postopkih
Evropske komisije proti Sloveniji; nadaljevanje izvajanja aktivnosti okoljskih projektov iz evropske
kohezijske politike 2014 – 2020.
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Ministrstvo za kulturo
Področje ustvarjalnosti
Sprejeta sprememba krovnega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo prinaša izboljšanje
položaja samozaposlenih v kulturi in rešuje problematiko izplačevanja pokojnin baletnim plesalcem.
Poleg tega je ministrstvo podaljšalo čas priznavanja pravice do plačila prispevkov za socialno varnost
iz državnega proračuna, ki se podaljšuje s treh let na pet let ter zvišalo starostno mejo za pridobitev
trajne pravice, in sicer s 50 let na 55 let. Spremembe pomenijo administrativno razbremenitev strank in
s tem tudi večjo socialno varnost za daljše časovno obdobje, posebna razbremenitev in zaščita pa velja
za starejše samozaposlene, ki bodo ob navedenih pogojih pravico do plačila prispevkov pridobili trajno
do izpolnitve pogojev za upokojitev brez preverjanja izjemnega kulturnega prispevka, kot je veljalo do
zdaj.
V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo ter Službo vlade za razvoj in
kohezijsko politiko je bil junija 2017 ustanovljen Center za kreativnost, ki bo kot platforma deloval v
okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, razpisni del pa bo z letom 2018 zagnal in vodil Slovenski
podjetniški sklad, v veliki meri z evropskimi sredstvi.
Aprila 2017 je bil izveden razpis Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih
kompetenc na področju kulture, v okviru katerega je bilo podprtih šest projektov kulturno-umetnostne
vzgoje, namenjenih razvoju inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih in drugih
kompetenc na področju kulture različnih ciljnih skupin, in sicer na dveh deficitarnih področjih v vzgojnoizobraževalnem prostoru: film in gledališče.
Kulturna dediščina
Konec leta 2016 je bil na UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva
vpisan Škofjeloški pasijon. V aktualnem evalvacijskem ciklusu je nominacija Obhodov kurentov, o kateri
bo mednarodni odbor odločal novembra letos. Marca letos sta bili oddani še: nominacija, Klekljanja čipk
in večnacionalna nominacija Suhozidne gradnje (nosilni partner Ciper). Oddana je bila tudi nominacija
spominske cerkve na Javorci za pridobitev Znaka evropske dediščine.
V okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 kultura nima
svoje prednostne naložbe, je pa ministrstvo uspelo zagotoviti nekaj evropskih sredstev na drugih
prednostnih naložbah, npr. za obnovo kulturne dediščine v povezavi s prednostno naložbo »Varstvo in
obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA
2000 in zelenimi infrastrukturami«. Za potrebe interpretacijskih vsebin bo delno obnovljenih pet objektov
kulturne dediščine, med katerimi so tudi gradovi ali deli grajskih posestev (grad Borl, Dvor Auerspergova železarna, grajski kompleks Snežnik – Gozdarska šola, grad Štanjel in Območje kolišč
pri Igu) v skupni višini 5,6 milijonov evrov (EU del znaša 4,5 milijonov evrov).
Ministrstvo za kulturo je prvič po letu 2012 izvedlo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela
proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru katerega bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinanciralo
obnovo 44 kulturnih spomenikov v skupni višini 1,52 milijonov evrov. Ministrstvo želi s sofinanciranjem
prenov kulturnih spomenikov spodbuditi obnove in prezentacijo kulturnih spomenikov, saj se tako
ohranja kulturna dediščina ter razvija zavest o njenih vrednotah in izboljšuje njena dostopnost.
V okviru aktivnosti varovanja, ohranjanja, promocije in razvoja kulturne dediščine ministrstvo nadaljuje
tudi z nujnimi investicijsko vzdrževalnimi deli na gradovih in parkih Borl, Snežnik, Negova, Viltuš, Pišece,
Šrajbarski Turn, Turjak, na Prešernovi in Finžgarjevi domačiji ter nekaterih drugih objektih javne kulturne
infrastrukture. Vse to predstavlja podlago za oživitev kulturnih spomenikov z novimi upravljavci oziroma
najemniki.
V kompleksu Parka vojaške zgodovine v Pivki je država s prenovo prostorov Muzeju novejše zgodovine
Slovenije, Tehniškemu muzeju Slovenije in Narodnemu muzeju Slovenije. zagotovila dodatne depojske
prostore (skupne površine 2.868 m²) za hranjenje in varovanje predmetov nacionalno pomembne
kulturne dediščine.
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Začel se izvajati projekt razvoja in vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva, ki ima cilj do leta
2020 nadgraditi in poglobiti dosedanja prizadevanja na področju dolgoročnega ohranjanja
elektronskega arhivskega gradiva kot dela slovenske, evropske in svetovne kulturne dediščine. Projekt
e-ARH.si predstavlja najobsežnejši in hkrati najbolj ambiciozen projekt slovenske arhivske stroke.
Na podlagi posebne vladne uredbe (Uredba o koncesiji za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne
službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne; Uradni list RS, št. 52/16) je bila v drugi
polovici leta 2016 društveni knjižnici slepih in slabovidnih podeljena koncesija za izvajanje knjižnične
javne službe v posebnih prilagojenih tehnikah za slepe in slabovidne. Tako so zagotovljeni osnovi pogoji
za začetek izvajanja in koordiniranja knjižničnih storitev za slepe in slabovidne tudi v širšem okviru
slovenske knjižnične javne službe.
Mediji
Slovenski filmski center je v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo in Ministrstvom za kulturo
na največji evropski filmski tržnici v Cannesu, 22. maja 2017 svetovni filmski javnosti uspešno predstavil
ukrep denarnih povračil za tuje producente. Ta predstavlja pomemben del celostnega razvoja filmske in
avdiovizualne panoge v Republiki Sloveniji, hkrati pa dolgoročno prinaša pozitivne gospodarske,
finančne in promocijske učinke, vpliva na razvoj storitvene dejavnosti in z njo povezane poklice, ter
pripomore k novim delovnim mestom v filmski ustvarjalnosti in industriji. Nenazadnje ukrep denarnih
povračil krepi tudi prepoznavnost Slovenije kot turistične destinacije.
Drugo
Sredi leta 2016 je bil izveden Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov
ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2017,
v okviru katerega je bilo podprtih 12 projektov v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov, namenjenih večji
socialni vključenosti, krepitvi usposobljenosti in vstopu na trg dela na področju kulture pripadnikov
ranljivih skupin.
Ministrstvo za kulturo je podprlo projekt spodbujanja družinske pismenosti z naslovom »V objemu
besed«, katerega namen projekta je predvsem postaviti ustrezne mehanizme za spodbujanje
družinskega branja. Projekt, ki poteka od septembra 2016, zaključil pa se bo 25. novembra 2017, izvaja
Univerza v Mariboru skupaj z Društvom Bralna značka Slovenije, vanj je vključenih 325 družin, pri čemer
prijavitelji poročajo o odlični udeležbi (poleg uradno sodelujočih 332 vrtčevskih otrok) odraslih in drugih
članov družine (starši, stari starši, tudi starejši bratje in sestre). Pri izbiri družin je bil upoštevan tudi pogoj
razpršenosti in delitve na odstotke glede vzhodnih (60–70 %) in zahodnih regij (30–40 %), prijavitelji pa
so pazili tudi na razpršenost krajev, in sicer so izbrali vrtce v tistih krajih/območjih, kjer je socialnoekonomski standard nižji od slovenskega povprečja. Zasnovan je tako, da se najprej izobrazijo
multiplikatorji iz vseh 12 statističnih regij Slovenije, ti pa nato izobražujejo starše predšolskih otrok, kako
naj spodbujajo otroke k branju. V ta namen so izdelana različna strokovna gradiva, promocijsko gradivo,
izvedeni so bili oziroma bodo izobraževanja, posvet in konference, otrokom so bile razdeljene
kakovostne otroške knjige ipd. Za trajnost načrtovanih rezultatov bosta skrbela Pedagoška fakulteta
Univerze v Mariboru in Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS z načrtovanjem nadaljnjih strokovnih
izpopolnjevanj tako za vzgojitelje, knjižničarje, sloveniste, pedagoge in psihologe (mentorje branja) kot
za neprofesionalne posrednike branja, t.j. starše predšolskih otrok. Priročnika in gradiva bodo javno in
brezplačno dostopni na spletni strani Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/ in Društva Bralna
značka Slovenije – ZPMS: http://www.bralnaznacka.si/. Skupna vrednost projekta je 93.576.000 EUR.
Iz evropskih sredstev bosta sofinancirana javni razpis za spodbujanje prožnih in inovativnih oblik učenja
z razvojem jezikovnih virov in tehnologij in javni razpis za izbor operacij Jezikovna integracija ranljivih
skupin govorcev v Republiki Sloveniji v skupni vrednosti 2,5 milijona evrov. Prvi je namenjen izdelavi
učnih jezikovnih e-orodij ter pripravi in izvedbi strategij prožnih oblik učenja v vzgojno-izobraževalnih
zavodih; medtem ko želi ministrstvo z drugim podpreti projekte, ki bodo ranljivim ciljnim skupinam, kot
so npr. gluhi in slepi, omogočili dvig jezikovne zmožnosti, boljšo dostopnost do kulturnih dobrin,
zmanjšali tveganje za njihovo socialno izključenost ter jim povečali možnosti za vstop na trg dela.
Razpisa sta še v teku.
Marca 2017 je bil ustanovljen Svet za spremljanje razvoja jezikovnih virov in tehnologij, in sicer z
namenom, da se ugotovi celostna slika razvoja slovenščine v digitalnem okolju in da se spodbuja odprta
dostopnost izdelkov s tega področja. Odprti dostop do digitalnih virov in orodij, ki bodo razvita s sredstvi
iz javnih virov, bo omogočil nadgradnje in s tem nov zagon rasti tega področja.
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Ob 25. obletnici samostojnosti Republike Slovenije smo na Ministrstvu za kulturo pripravili potujočo
razstavo »Les25: Izbor sodobnega slovenskega oblikovanja v lesu«, ki je ponudila pregledno in
kakovostno informacijo o izbranih vrhunsko oblikovanih izdelkih sodobnega oblikovanja v lesu v Sloveniji
in je potovala po številnih večjih evropskih mestih (Pariz, Trst, Zagreb idr.).
V počastitev Plečnikovega leta smo v letošnjem letu v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in
Muzejem za arhitekturo pripravili odmevno potujočo razstavo o Plečniku in njegovem delu, ki s pomočjo
slovenskih veleposlaništev gostuje po številnih državah po svetu. V letošnjem letu smo v sodelovanju z
Uradom RS za komuniciranje pripravili razstavo »I Feel Slovenia. I Feel Culture.«, ki je namenjena dvigu
prepoznavnosti Slovenije kot države, bogate s kulturno dediščino. Do sedaj je bila predstavljena v
Varšavi in v Pragi.
Ministrstvo za kulturo je prvič po letu 2012 izvedlo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela
proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru katerega bo v letošnjem in prihodnjem letu sofinanciralo
obnovo 44 kulturnih spomenikov v skupni višini 1,52 milijonov evrov.

Ministrstvo za javno upravo
Portal eUprava
S prenovljenim portalom smo se v zadnjih dveh letih še bolj približali državljanom. Število registriranih
uporabnikov je naraslo preko 43.000, število oddanih e-vlog na letni ravni pa se je po prenovi povečalo
za 50%. Od prenove dalje vseskozi skrbimo, da se vsebine nadgrajujejo, dodajajo nove, aktualne
storitve, velik poudarek pa dajemo stalnemu izboljševanju uporabniške izkušnje. Portal smo prilagodili
tudi uporabnikom s posebnimi potrebami, kot so slepi, slabovidni, gluhi, dislektiki, starejši. eUprava
ponuja več kot 160 različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v
življenju posameznika od rojstva, preko šolanja in zaposlitve, do upokojitve. Tako lahko pridobimo vlogo
za otroški dodatek ali potrdilo iz kazenske evidence, prijavimo začasno prebivališče ali dobimo
informacije v zvezi z gradbenim dovoljenjem ali registracijo vozila.
Statistika…
- 9.000 obiskovalcev na dan
- več kot 160 e-vlog
- več kot 350 vsebin (nekatere so samo informacije, nekatere imajo pripete obrazce, nekatere pa
so e-vloge)
- več kot 150 vsebin v IT in HU jeziku
- več kot 120 vsebin v kretnem jeziku
Z Vodičem – Postopki ob rojstvu otroka, ki smo ga pripravili v letu 2016, bodo bodoči starši lažje in
hitreje prehodili »birokratsko« pot dolžnosti in pravic, ki jih starševstvo prinese pred in po rojstvu otroka,
Državljani lahko preko e-Uprave vpogleda v uradne evidence (npr. aktivne prekrške v evidenci Policije).
Za storitev, za katero je potrebno plačilo, smo omogočili plačilo preko pametnih telefonov/tablic
(aplikacija Hall mBills).
Pri vlogi za podaljšanje prometnega dovoljenja smo dodali tudi zavarovalnice (uporabnik na vlogi vpiše
le številko veljavne police obveznega zavarovanja).
Možna je elektronska vloga za subvencionirane enotne vozovnice za dijake in študente (uporabnik bo
ob pozitivni rešitvi vloge, ki jo še isti dan prejme v svoj predal Moja e-Uprava, s posebno kodo na
spletnem portalu izbranega prevoznika lahko takoj tudi opravil nakup vozovnice) in pa tudi elektronska
vloga za možnost udeležbe na volitvah izven stalnega prebivališča.
V pripravi so vodiči za selitev, poroko in menjavo avta ter možnost vpogleda v lastna plovila in javni
vpogled v plovila (podobno kot je narejeno za avtomobile).
eVem
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Skupaj z ZZZS smo preko sistema eVEM vpeljali novo elektronsko storitev, ki delodajalcem
omogoča elektronski način vlaganja refundacijskih zahtevkov zaradi bolniških odsotnosti. Nova
elektronska storitev (ki ni obvezna) delodajalcem omogoča brezpapirno poslovanje, hitrejše postopke
in nižje stroške poslovanja. Na letni ravni se izvede ca. 500.000 teh postopkov, zato so ocenjeni
potencialni prihranki za delodajalce in ZZZS skupaj v višini 1,5 milijonov evrov na letni ravni. V prihodnje
bo mogoče postopke vlaganja zahtevkov za refundacijo plač še dodatno poenostaviti z uvedbo e-Potrdil
o upravičeni zadržanosti od dela (bolniški listi). V tem primeru delodajalcem ne bo več treba prilagati
teh potrdil k obračunom.
Sodelovanje javnosti pri pripravi zakonodaje
Ključ do boljše zakonodaje in kakovostnih predpisov, ki so razumljivi, enostavni in uporabnikom ne
povzročajo dodatnih težav, je pravočasno posvetovanje z javnostjo oz. s ključnimi deležniki. S ciljem,
izboljšati ta proces je potrebno vsem uporabnikom omogočiti sodelovanje pri pripravi. Preko portala edemokracija je omogočeno trajno sodelovanje, kjer lahko javnost s predlogi in pripombami sodeluje pri
pripravi predpisov in hkrati spremlja, v kateri fazi sprejemanja je posamezni predpis. Kmalu pa bo na
omenjeni spletni strani ob vseh predpisih, ki imajo vpliv na gospodarstvo, na voljo t. i. MSP test.
Enostavno orodje, s katerim bo strokovna in širša javnost lahko preverila, dopolnila in izračunala
kvalitativne ter kvantitativne učinke sprememb predpisa. Pripravljavci predpisov pa že zdaj za vse
predpise, ki imajo posledice na gospodarstvo, k predlogu predpisa priložijo MSP test. Gre za pomemben
korak, ki vpliva na lažje sprejemanje odločitev na podlagi izračunanih alternativ pripravljavcev predpisov
in zainteresirane strokovne in širše javnosti.
Vzpostavili smo nov portal odprtih podatkov Slovenije OPSI
Tam najdemo celostni popis temeljnih podatkovnih zbirk, ki jih vodijo organi javnega sektorja in
objavljene zbirke v obliki odprtih podatkov, ki se dnevno dopolnjujejo. Trenutno je na portalu OPSI
objavljeno preko 550 opisov zbirk podatkov, ki jih ureja 120 urednikov. Slovenija je ena izmed prvih
držav, ki je objavila vladna gradiva v strojno berljivem formatu.
Zbrani, urejeni in pregledni podatki imajo neprecenljivo vrednost. Odprti podatki posameznikom in
podjetjem omogočajo njihovo ponovno uporabo (analize, vizualizacije, raziskovanja, poslovne
priložnosti itd.). Digitalizacija podatkov in nudenje teh preko spleta v odprtih formatih spodbuja
inovativnost in razvoj raznovrstnih informacijskih rešitev in pametnih aplikacij (kar posameznikom in
podjetjem omogoča kakovostnejše življenje), pospešuje digitalno gospodarstvo, omogoča nove
ugotovitve in spoznanja o javnih zadevah ter izboljšuje učinkovitost dela javnega sektorja.
Javni sektor
Skozi pogajanja in v dogovoru z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja postopoma sproščamo
varčevalne ukrepe in omejitve, ki jih je prinesel Zujf: v začetku leta 2016 se je polovici javnih uslužbencev
zaradi napredovanja v povprečju plača povišala za 4,5% (med 4% in 20%), za kar je država namenila
170 mio eur, jeseni 2016 pa je namenila še dodatnih 13 mio eur, saj se je sprostila plačna lestvica.
Učinek povišanja plač za 2,5% je bil tudi v letu 2017, tako zaradi sprostitve plačne lestvice kot
napredovanj. S tem so se stroški dela v javnem sektorju povišali še za 110 mio eur.
Sprostil se je tudi regres za letni dopust, s postopnim sproščanjem ukrepov bomo nadaljevali.
Zadnji dogovor s sindikati je prinesel tudi odpravo anomalij za delovna mesta do vključno 26. plačnega
razreda, zgolj pri pooblaščenih uradnih osebah pa tudi za delovna mesta nad 26. plačnim razredom.
Glede odprave anomalij za delovna mesta nad 26. plačnim razredom pa se pogajanja nadaljujejo jeseni.
Preprečevanje korupcije
Pozitivni učinki vladnih ukrepov na področju preprečevanja korupcije in krepitve integritete in
transparentnosti so bili prepoznani tudi v mednarodnem okolju, saj Slovenija postopno napreduje na
indeksu percepcije korupcije mednarodne organizacije Transparency International. Takoj za tem, ko je
Vlada v veliki meri uresničila zastavljene ukrepe iz dvoletnega Programa ukrepov Vlade Republike
Slovenije za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016 – Ničelna toleranca do korupcije
(policija se je prednostno posvečala odkrivanju gospodarski kriminaliteti, sprejeti kodeksi etike za
sodnike, tožilce in funkcionarje vlade, peljejo se skupna javna naročila, za večjo transparentnost
vzpostavljena portala plač in Statist (za področje javnih naročil), sprejeta nova zakona o bančništvu in
o preprečevanju pranja denarja…), je junija 2017 že sprejela nov Program Vlade Republike Slovenije
za krepitev integritete in transparentnosti 2017–2019, ki poudarja ukrepe za izboljšanje integritete
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institucij, javnih uslužbencev, funkcionarjev in drugih zaposlenih v javnem sektorju ter večanje stopnje
transparentnosti delovanja v javnem sektorju. Nabor ukrepov je učinek medresorskega sodelovanja,
prav tako pa tudi sodelovanja z nevladnimi organizacijami (Transparency International Slovenija in
CNVOS) ter Komisije za preprečevanje korupcije. V sodelovanju s TI Slovenije smo že pričeli s prvim
sklopom usposabljanj, ki je namenjen javnim uslužbencem, ki delajo na področju postopkov javnega
naročanja; in sicer se izobraževanje osredotoča na korupcijska tveganja in načine, kako jih omejevati.
Javno naročanje
V celoti smo prenovili zakonodajo na področju javnega naročanja, ki prinaša bolj poenostavljene
postopke javnega naročanja ter zagotavlja večjo prožnost pri oddaji javnih naročil, večjo gospodarnost,
učinkovitost, transparentnost, hitrejšo izvedbo postopkov, spodbuja trajnostno, socialno in inovativno
javno naročanje. Da bi postopki res tekli jasno in s čim manj zapleti, smo v sodelovanju s široko
strokovno javnostjo pripravili tudi več smernic za javno naročanje (arhitekturne in inženirske storitve,
informacijske rešitve, gradnje), vzpostavili tudi t. i. help-desk, enoto za pomoč uporabnikom, vodimo
skupna javna naročila, pomembna pa je bila tudi uvedba elektronske podpore postopku javnega
naročanja s popolnim prehodom na e-javna naročila (z orodji kot so: eKatalog, eRačuni, eDosje,
eNabave...). Ko bomo začeli še z uporabo orodja eOddaja (elektronska oddaja in prejem ponudb oz.
prijav), bodo vzpostavljena vsa orodja za izvajanje postopkov oddaje javnih naročil na elektronski
način v celoti, kar Vlada RS načrtuje v januarju 2018.
V okviru prenove sistema javnega naročanja je bila vzpostavljena nova spletna aplikacija Statist, ki
javnosti omogoča ažurno spremljanje oddanih javnih naročil v Republiki Sloveniji.
Statistika…
- V letu 2017 se je uporaba modulov močno povečala, saj je trenutno v sistemu prijavljenih skupaj
že več kot 2.800 uporabnikov.
- V prvih 7 mesecih leta 2017 pri eDražbah beležimo že 8 % povečanje števila objavljenih dražb
glede na celotno leto 2016.
- V eDosjeju je bilo v letu 2016 izvedenih nekaj več kot 5000 poizvedb, v prvih 7 mesecih leta
2017 pa že več kot 11.000 poizvedb.
- V eKatalogu se je število artiklov iz 4.000 leta 2016, v prvih sedmih mesecih letošnjega leta
povečalo na 5.798 (do konca leta 2017 bo v izvajanju še nekaj dodatnih katalogov). Lani v
povprečju 267 naročil na mesec, letos že 307 naročil na mesec.
Centralizacija
Od leta 2015 izvajamo projekta reorganizacije/centralizacije informatike v javni upravi in centralizacije
stvarnega premoženja države. Večja učinkovitost in sistematični pristop v obeh primerih prinaša znatne
prihranke.
Nepremičnine
V letu 2017 smo zaključili centralizacijo ravnanja z nepremičnim premoženjem države (ministrstva
in organi v sestavi, vladne službe, s čimer se uresničujejo zaveze iz koalicijske pogodbe po izboljšanju
učinkovitosti in transparentnosti upravljanja z državnim premoženjem te vrste (zmanjšanje tekočih in
obratovalnih stroškov, stroškov za najemnine, stroškov upravljanja in varovanja...).
Trenutno je v fazi izvedbe prenova Centralne evidence nepremičnega premoženja (Gospodar), v fazi
sprejemanja pa je tudi nova sistemska zakonodaja na področju ravnanja s stvarnim premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Ministrstvo za javno upravo po izvedeni centralizaciji upravlja 251 kompleksov in delov stavb ter 252
zemljišč in je vstopilo v 1.182 pogodbenih razmerji, ki so vezana tako na lastne kot tudi najete poslovne
prostore.
Informatika
S projektom centralizacije oz. reorganizacije državne informatike smo poskrbeli za racionalnejšo in
centralizirano naročanje informacijske tehnologije in računalniške infrastrukture za javni sektor (izvajajo
se skupna javna naročila). Aktivnosti so prinesle (ne)posredne prihranke za državni proračun, npr.
sklenitev krovnih sporazumov na področju licenčne programske opreme za organe državne uprave. S
kombinacijo različnih, medsebojno odvisnih ukrepov smo bistveno znižali stroške, ki jih država namenja
za informatiko v državni upravi, ukrepi pa so usmerjeni tako navzven k uporabnikom (boljše in

36

dostopnejše storitve) kot tudi navznoter v izboljšavo sistema (večja učinkovitost delovanja in izrabe
virov).
Že v letu 2015 smo vzpostavili Državni računalniški oblak (DRO) in do junija 2017 je bil v celoti izveden
sestop iz centralnih računalnikov na infrastrukturo DRO. Poleg tega, da smo s tem rešili pereč problem
stiske z viri, zdaj uporabljamo sodobne verzije sistemske programske opreme, dosegli smo višjo stopnjo
standardizacije ipd. Prehod in delovanje na Državnem računalniškem oblaku pomeni hkrati tudi
usmeritev Ministrstva za javno upravo v izvajanje sodobnih perspektivnih projektov kot so na primer:
Hibridni računalniški oblak (HRO), ki bo ponujal rešitve javnemu sektorju, Razvojno inovativni oblak
(RIO), kot razvojno platformo za izobraževalne ustanove in zagonska podjetja, masovni podatki (Big
Data), ekonomija delitve (Shared economy), preoblikovanju verig vrednost v EKO sisteme ali sisteme
MESH, implementacija različnih novih tehnologij kot npr. veriženje blokov (BlockChain) itd..

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Vlada se je na začetku mandata lotila priprave celovite dolgoročne strategije razvoja države in se
zavezala, da bo ta v proces vključila čim širši nabor deležnikov. Po proučitvi stanja je bilo ugotovljeno,
da zgolj strategija za delovanje države ne bo dovolj, da Slovenija potrebuje bolj dolgoročno usmeritev.
Zato smo na vključujoč način, s prebivalkami in prebivalci Slovenije pripravili Vizijo Slovenije do leta
2050, ki govori o tem, kakšno državo si želimo v prihodnosti. Vlada in javnost so se z dokumentom
seznanili 9. februarja 2017, ob razpravah o viziji pa se je poleti 2016 pričela tudi priprava dolgoročne
strategije. V tem času so bile izvedene številne tematske in strokovne razprave ter neformalno
medresorsko usklajevanje. Osnutek Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 bo predvidoma jeseni
2017 posredovan v seznanitev vladi in v širšo javno razpravo, ki ji bo sledilo sprejetje strategije.
Koriščenje evropskih sredstev
S pomočjo evropskih sredstev podpiramo številne uspešne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih
ter vlagamo v našo skupno prihodnost.
Do danes smo z evropskimi sredstvi podprli več kot 240 projektov, programov ali javnih razpisov
v skupni vrednosti dobre 1,3 milijarde evrov, ki imajo skupni cilj: rast in nova delovna mesta. V
letih 2015, 2016 in 2017 je torej Slovenija od skupno dobrih 3 milijard evrov razpoložljivih evropskih
sredstev v več kot 1430 projektov usmerila nekaj nad 40 odstotkov vseh sredstev, ki so nam na voljo
do leta 2023 in imajo dolgoročne učinke na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev. Z vsakim
ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim
kilometrom železniške infrastrukture, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture,
možnostjo boljše zdravstvene oskrbe in z vsako spodbudo podjetjem, ustvarjamo nove priložnosti za
nadaljnji uspešni razvoj. Izvajanje je torej v polnem teku, bo pa treba še marsikaj postoriti, predvsem na
področju pospeševanja posameznih faz, ki vodijo do uspešnih povračil iz bruseljske blagajne v slovenski
proračun.
Dodano vrednost pa ustvarjamo tudi s pomočjo programov evropskega teritorialnega sodelovanja, v
okviru katerih se Slovenija čezmejno povezuje in sodeluje z Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo. V
njihovem okviru je za programsko obdobje 2014–2020 slovenskim upravičencem na voljo preko 100
milijonov evrov, do danes pa je dodeljenih dobrih 50 odstotkov razpoložljivih sredstev, največ ravno v
zadnjem letu. Trenutno se izvaja skupno 76 projektov, ki podpirajo razvoj trajnostne turistične dejavnosti
skupnega obmejnega prostora, sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami na področju
varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja ter kulture. V skupnih čezmejnih projektih
sodeluje že več kot 190 projektnih partnerjev iz Slovenije.
Na področju transnacionalnih programov Srednja Evropa, Podonavje, Jadransko-Jonski
program ADRION, Mediteran, Območje Alp, Interreg EUROPE in Interact je Slovenija ena najbolj
uspešnih držav članic EU in se v zadnjem letu uvršča ob bok Nemčije, Francije in Italije. Preko
300 slovenskih projektnih partnerjev sodeluje v več kot 190 projektih v skupni vrednosti 50 milijonov
evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Če upoštevamo dejstvo, da je bil vložek
ESRR sredstev Slovenije v skupne proračune programov približno 1 odstotek, kar znaša 1,6 milijona
evrov ESRR, je uspešnost res izjemna.
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Slovenska strategija pametne specializacije
Do 2023 bo v Sloveniji izvedenih za 461 milijonov evrov naložb iz evropskih sredstev na področju
raziskav, razvoja in inovacij oz. za več kot milijardo evrov, če tem področjem dodamo še
področje razvoja človeških virov, podjetništva in internacionalizacije.
Slovenska strategija pametne specializacije (S4) je strateško usmerjena v trajnostne tehnologije in
storitve za zdravo življenje, na njeni osnovi pa Slovenija prehaja od sledilca v soustvarjalca globalnih
trendov.
Na vsakem od devetih področij uporabe S4 - Pametna mesta in skupnosti, Pametne zgradbe in dom z
lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, Trajnostna pridelava hrane, Trajnostni turizem,
Tovarne prihodnosti, Zdravje-medicina, Mobilnost, Razvoj materialov kot produktov – se v prvi polovici
2017 oblikovalo po eno Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo (SRIP), kjer je brez politične
odločitve od zgoraj navzdol, prišlo do spontane odločitve ne le o sodelovanju, pač pa tudi o povezovanju
ter ustvarjanju novih priložnosti oz. projektov, še posebej v smeri prodornih inovacij. SRIP-i, ki so odprte
narave v tej fazi povezujejo preko 400 dinamičnih podjetij in skoraj 100 ključnih institucij znanja in
inovacijskega podpornega okolja, nevladnih organizacij ter drugih. Deležniki so se v okviru
posameznega SRIP-a strateško povezovali skozi usklajevanje raziskovalno-razvojnih aktivnosti,
souporabo zmogljivosti, razvoj človeških virov, izmenjavo znanj in izkušenj, mreženja ter skupnega
zastopanja razvojnih in tržnih interesov v tujini. V ta namen so SRIP-i oblikovali akcijske načrte, ki služijo
kot podlaga za nadaljnje osredotočenje oz. konkretizacijo fokusnih področij in tehnologij v okviru
posameznega SRIP-a, kakor tudi za izvajanje javnih razpisov na področju raziskav, razvoja in inovacij,
povezanih z izvajanjem S4. Aktivnosti SRIP-ov izjemno pomembne za krepitev uspešnega
podjetniško-inovacijskega ekosistema v Republiki Sloveniji. Prispevali bodo k povečanju deleža
inovacijsko aktivnih podjetij, ustvarjanju novih podjetij, dvigu dodane vrednosti na zaposlenega,
dvigu deleža visokotehnološko intenzivnih proizvodov v izvozu, dvigu deleža izvoza storitev z
visokim deležem znanja v celotnem izvozu.
Mednarodni finančni mehanizmi (donatorska sredstva)
Država je v 2017 nadaljevala tudi z uspešnim izvajanjem Slovensko-švicarskega programa
sodelovanja za obdobje 2007–2017 ter finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega
prostora in Norveškega finančnega mehanizma, kjer so v teku pogajanja z donatorji (Norveško,
Liechtensteinom in Islandijo) glede oblikovanja novih programov.
V zadnjem letu so se v okviru Slovensko-švicarskega programa ter finančnih mehanizmov Evropskega
gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma zaključili vsi projekti, katerih doprinos
je viden na številnih področjih – okolja ter naravne in kulturne dediščine, izboljšanja energetske
učinkovitosti, učinkovitejšega uveljavljanja pravnega reda EU, na področju raziskav in razvoja, medicine,
socialnega dialoga in zmanjševanja razlik med spoloma. S pomočjo donatorskih sredstev v okviru
finančnih mehanizmov so se izvedli tudi projekti izmenjav in mobilnosti v visokem šolstvu, v okviru
katerih je več kot 700 dijakov, študentov, profesorjev in strokovnega osebja pridobivalo nova znanja. V
zadnjem letu je bila Slovenija zelo uspešna tudi pri črpanju sredstev iz naslova mednarodnih
finančnih mehanizmov, saj smo v tem okviru izčrpali 25 odstotkov od dobrih 25 milijonov evrov
razpoložljivih sredstev in s tem dosegli 90 odstotno kumulativno uspešnost.
Naš pomembni cilj za leto 2018 učinkovito in v rezultate usmerjeno koriščenje 3,2 milijard evrov
sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za rast in delovna mesta, torej
uspešni projekti, ki bodo Sloveniji prinašali dodano vrednost. Z njimi bomo pomagali ljudem
udejanjati poslovne ideje, spodbujali bomo njihovo inovativnost in kreativnost, vlagali v zanje,
vseživljenjsko učenje in odpirali nova delovna mesta. Tu so številne priložnosti za mlade, ki na primer
prvič iščejo zaposlitev, kot za generacijo starejših, ki morajo svoje delovne veščine in znanje prilagoditi
novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.
Naložbe za dvig življenjskega standarda ljudi so naš skupni cilj tudi v izvajanju programov
evropskega teritorialnega sodelovanja in mednarodnih finančnih mehanizmov (Finančni
mehanizem Evropskega gospodarskega prostora, Norveški finančni mehanizem). S krepitvijo
sodelovanja med vključenimi državami ter prenosom znanj in izkušenj, bomo podpirali projekte, ki
odgovarjajo na izzive skupnega geografskega prostora in prispevajo k odpiranju meja - od projektov, ki
strmijo k ciljem trajnostnega razvoja do naložb v RRI ter skupnih kulturnih in turističnih projektov.
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Na področju implementacije Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 bodo aktivnosti usmerjene v
pripravo srednjeročnih akcijskih načrtov, ki bodo vsebovali ukrepe in aktivnosti, s katerimi se
bodo uresničevali v strategiji zastavljeni cilji.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Kroženje možganov
Skupaj z ostalimi resorji in institucijami je Urad nadaljeval z vzpostavljanjem mreže slovenskih
znanstvenikov v zamejstvu in po svetu in s povečanim prizadevanjem za njihovo aktivno vključevanje v
oblikovanje zakonodaje oziroma strategij v RS. Z organizacijo dveh konferenc s predstavitvijo slovenskih
raziskovalnih ustanov zunaj RS smo dopolnili prizadevanja za spreminjanje »bega možganov« v
»kroženje možganov«.
Arhivska dejavnost
Urad je sodeloval pri dopolnitvi zakonodaje in spremembi Strategije sodelovanja s slovenskimi
skupnostmi zunaj RS v smeri zagotavljanja skrbi za ohranjanje arhivov slovenskih skupnosti zunaj RS.
Poleg tega je v dogovoru z Arhivom RS pričel s pošiljanjem profesionalnih arhivistov na teren, med
slovenska društva, z namenom preučitve stanja, evidentiranja obstoječega arhivskega gradiva in
izobraževanja društvenih arhivistov za pravilno, poenoteno hrambo, evidenco in digitalizacijo gradiva.
Arhiv RS je tako že opravil obiske pri slovenskih društvenih arhivih v Pulju, Banja Luki, Zenici, v jeseni
pa sta v načrtu obiska v Novem Sadu in Buenos Airesu.
Gospodarsko sodelovanje
Spodbujanje sodelovanja na gospodarskem področju je Urad udejanjal z organizacijo poslovnih
konferenc, širjenjem mreže slovenskih poslovnežev zunaj RS in spodbujanjem ter podporo slovenskim
poslovnim klubom, ki jih sestavljajo poslovneži slovenskega rodu. Na največjo Start-up konferenco
PODIM 2017 smo pripeljali mlade start-upe iz zamejstva, ter jim na ta način omogočili veliko večjo
pozornost. Skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in podeželje smo zagnali projekt Vzorčne
kmetija Gorski Kotar na Hrvaškem.
Medijske povezave
Urad je v letu 2017 pričel samostojno upravljati in urednikovati spletni portal Slovenci.si, ki prinaša
dnevne novice iz slovenskih skupnosti zunaj Slovenije ter o dogodkih v tej zvezi v matični domovini.
Pomembno je, da portal spodbuja k dejavnemu sodelovanja sama društva zunaj RS, ki že sooblikujejo
njegovo vsebino. V okviru portala mesečno izhaja dvojezična elektronska revija Moja Slovenija, portal
pa obsega še družabna omrežja Facebook, Linkedin in Instagram.
Razvoj kulture v zamejstvu
V letu 2016 je Urad skupaj z založbami in krovnimi organizacijami uspešno zagnal programsko
delovanje Tržaškega knjižnega središča s številnimi odmevnimi dogodki, zagnal je Celovško knjižno
središče (otvoritev jesen 2016) ter Dunajsko knjižno središče (otvoritev jesen 2016), ter uspešno saniral
in prenovil interier sob Študentskega doma Korotan, ki mu je zaradi inšpekcijskih odločb grozilo zaprtje.
Zagnal je obnovo Kulturnega centra Lipa Monošter (Porabje) ter skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano odprl Vzorčno kmetijo v Porabju. Urad je končal obnovo Kulturnega doma
Bazovica na Reki, kjer je prvo podružnico kateregakoli slovenskega inštituta v tujini odprl Inštitut za
narodnostna vprašanja. Podprl je delo Znanstveno raziskovalnih inštitutov s področja jezikoslovja in
narodopisja (INV, ZRC Sazu, SZI, Urban Jarnik, Slori), podprli delovanje založba ter skupaj z Javno
agencijo z knjigo začel proces oblikovanja instrumenta podpore Zamejskega založništva ter znamke
Slovenska knjiga. Urad je izvedel sanacijski načrt za Slovence v Avstriji (znanstveni instituti, tednik
Novice, Korotan Dunaj) in razvojni načrt za Slovence v Italiji (Videmska in Goriška pokrajina). Urad
je uspešno stabilizirali finančno sliko Slovencev v Avstriji, nadaljeval s sanacijskimi ukrepi časopisa
Novice ter uspešno vsebinsko in infrastrukturno saniral Korotan na Dunaju. Izvedel je ukrepe razvojnega
načrta Slovencev v Videmski in Goriški pokrajini (Muzej Solbica, okrepil delovanje društva 36 v Bardu
in Tipani, okrepil delovanje društev v Kanalski dolini. V goriški pokrajini je Urad dodatno podprl kulturne
programe ter zagnal cikel investicijskega vzdrževanja Kulturnega doma Gorica. Podprl in medresorsko
koordiniral začetek gradnje prvega spomenika padlim slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni (na
italijanski strani). Izvajal je aktivnosti za vzpostavljanje čezmejnih regij (bilateralni odnosi, podpora
čezmejnim konferencam, bilateralnim in trilateralnim odnosom obmejnih regij, podpora evropskim
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projektom). Urad pospešeno razvija in uporablja enotno komunikacijsko platformo za komunikacijo z
mladimi Slovenci ter znanstveniki in strokovnjaki po celem svetu ter spodbujanjem generiranja njihovih
stališč in konceptov nazaj v matično domovino. Podprl je čezmejna srečanja mladih (Monošter 2016,…)
ter številna strokovna in znanstvena srečanja.
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