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MINISTRSTVO ZA FINANCE
Pomemben element pri doseganju široko zasnovane gospodarske rasti, ki bo v letu 2017 predvidoma
presegla 4,4 %, so tudi vsi spodaj omenjeni ukrepi. Gospodarska rast prinaša pozitivne učinke tudi v
obliki boljšega življenja za vse.

STABILNE JAVNE FINANCE
Slovenija je uspešno izstopila iz postopka presežnega primanjkljaja: znižanje javnofinančnega
primanjkljaja sektorja država s 5 % BDP v letu 2014 na 2,9 % BDP v letu 2015 in 1,9 % BDP v letu 2016.
Gre za najnižjo raven javnofinančnega primanjkljaja od začetka krize. V letošnjem letu se predvideva
nadaljnje znižanje primanjkljaja sektorja država na 0,8 % BDP, za prihodnje leto pa se glede na sprejeti
proračun načrtuje presežek v višini 0,4 % BDP. Polletno poročilo o izvrševanju državnega proračuna ter
ocene ostalih blagajn javnega financiranja kažejo, da bo zastavljen cilj lahko dosežen. S tem bo potrjena
pot do postopnega strukturnega uravnoteženja javnih financ, ki hkrati zasleduje tudi cilje spodbujanja
gospodarske rasti.
Izboljšan je bil tudi normativni okvir s sprejemom Zakona o fiskalnem pravilu. Na tej podlagi je bil
letos vzpostavljen Fiskalni svet, ki aktivno spremlja in komentira stanje ter dogajanje v javnih financah.
Postopno se znižuje tudi javni dolg, ki se bo po ocenah konec letošnjega leta znižal na 75,2 % BDP (lani je
bil pri 78,5 % BDP). Slovenija dolg znižuje hitreje, kot predvideva pravilo o dolgu iz Pakta za stabilnost in
rast. V letu 2017 bo strošek obresti državnega proračuna znašal 977 milijonov evrov. V letu 2016 je znašal
1,064 milijarde evrov oz. 2,68 % BDP, kar pomeni znižanje stroškov za obresti za 87 milijonov evrov.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
evrov. Uvedba davčnih blagajn je bila izbrana za najboljšo e-storitev javne uprave v letu 2016. Za projekt
»Spodbujanja potrošnikov k preverjanju računov« pa je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS)
prejela nagrado Prizma. V ukrepe za dvig davčne kulture skozi davčno opismenjevanje mladih je bilo
v treh letih vključenih že 10.000 šolarjev in dijakov. Skupni davčni dolg se je v zadnjih dveh letih in pol
zaradi zakonodajnih ukrepov in ukrepov izvršbe znižal za 135 milijonov evrov kar predstavlja 9,5 %.

UČINKI IN DOSEŽKI
Poskrbeli smo za razbremenitev stroškov dela v višini najmanj 122 milijonov evrov ter za likvidnostno
razbremenitev podjetij zaradi drugačnega obračuna DDV od uvoza v višini najmanj 32 milijonov evrov.
Omogočili smo bolj pravično porazdelitev davčnih bremen in več sredstev za zagotavljanje virov za
izvedbo prioritet javnega financiranja.
Omogočili smo plačevanja davkov in prispevkov brez provizije na enotah Uprave RS za javna plačila
(UJP) ter tudi kartično plačevanje.
Uvedli smo dva nova instituta: predložitev davčnega obračuna v okviru postopka davčnega
inšpekcijskega nadzora in predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost in popolnoma
prenovljen je bil način obrestovanja v skladu s fazo in sodelovanjem zavezanca v postopku, določen
5-dnevni zamik plačila davkov in prispevkov.

STABILEN FINANČNI SISTEM
UČINKI IN DOSEŽKI
Vlada je tako poskrbela za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja in privlačnosti
Slovenije za tuje investicije ter za izboljšane razmere na trgu dela, z višanjem stopnje zaposlenosti.

UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNIM DOLGOM
Obveznosti države se financirajo in refinancirajo s cenejšim novo izdanim dolgom daljših ročnosti,
zato 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.

UČINKI IN DOSEŽKI
Z nižjim javnim dolgom omogočimo proračunskih sredstev za druge prioritete vlade.

DAVKI, CARINE IN VEČJA UČINKOVITOST POBIRANJA JAVNIH DAJATEV
V skladu s prioriteto vlade za izboljšanje poslovnega okolja so bile sprejete zakonodajne rešitve na
področju zmanjšanja administrativnih ovir, davčnega prestrukturiranja in povečanja učinkovitosti
pobiranja davkov, sprejeti so bili tudi ukrepi za dodatne možnosti za lažje plačilo davčnega dolga in
povečanje učinkovitosti opravljanja davčne izvršbe.
Uvedba davčnih blagajn, ki pomeni nadaljnji pomemben korak k večji učinkovitosti pobiranja javnih
dajatev in zmanjševanju sive ekonomije, je bila uspešna. Davčne blagajne so v prvem letu na podlagi
povečanih vplačil davka na dodano vrednost, prispevkov za socialno varnost in dohodnine blagajnikov
kot tudi davka od dohodkov pravnih oseb ter davka od dohodkov iz dejavnosti prinesle 81 milijonov
2

S sprejemom Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank smo poskrbeli za podlage za sistem
reševanja bank, naravnan na reševanje brez davkoplačevalskih sredstev . Na tej podlagi je bil v letu 2015
pri Banki Slovenije ustanovljen poseben Sklad za reševanje bank, ki omogoča financiranje morebitnega
bodočega reševanje bank s prispevki samih bank.
Z vzpostavljenim Registrom dejanskih lastnikov ter izvedenim prehodom na elektronsko poročanje
podatkov o gotovinskih in sumljivih transakcijah smo poskrbeli za zagotovitev transparentnosti
lastniških struktur poslovnih subjektov.
Za lažje prestrukturiranje prezadolženih podjetij smo okrepili pristojnosti Družbe za upravljanje
terjatev bank (DUTB) na področju prestrukturiranja družb. DUTB je lahko aktivno pristopila v procese
prestrukturiranj in tako uspela uspešno zaključiti postopke v kar nekaj pomembnih družbah (npr. Cimos,
Alpina, Litostroj Ravne).

UČINKI IN DOSEŽKI
Izboljšali smo konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja in privlačnost Slovenije za tuje investicije
ter omogočili več možnosti za zaposlovanje.
Z ukrepi za prestrukturiranje prezadolženih podjetij so se ohranila delovna mesta in poslovanje
podjetij. Zadolženost podjetij zaradi sprejetih in izvedenih ukrepov vztrajno pada.
Zmanjšali smo tveganje, da bi v primeru nove krize, reševanje posledic ponovno v celoti padlo na
državljane/davkoplačevalce.

UPRAVLJANJE Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM
S sprejemom in izvajanjem strategije upravljanja kapitalskih naložb se kažejo pozitivni učinki
vzpostavljenega sistema korporativnega upravljanja družb v državni lasti, saj se je donos na kapital
družb v upravljanju SDH s 4,7 % povečal na 6,0 %.
3
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UČINKI IN DOSEŽKI
Izboljšali smo konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja in privlačnost Slovenije za tuje investicije
ter omogočili več možnosti za zaposlovanje.
Zagotovili smo možnosti za razvoj, rast in zaposlovanje ter z ustrezno dividendno politiko zagotavljanje
virov za financiranje skupnih potreb.

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Področje vzgoje in izobraževanja je bilo v preteklih letih eno najbolj pod financiranih. V tem mandatu
se je ta trend spremenil in obrnil navzgor. Več sredstev je bilo namenjenih tako za izobraževanje in
znanost kot tudi za šport.

DELOVNI ČAS UČITELJA
Julija 2017 smo skupaj s predstavniki reprezentativnih sindikatov podpisali spremembe in dopolnitve
Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.
Na sistemski ravni smo zagotovili celostno ureditev delovnega časa učiteljic in učiteljev. Spremembe in
dopolnitve Kolektivne pogodbe določajo, da je delovni čas učitelja neenakomerno razporejen. Ob tem se
upošteva polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost učitelja v 12 mesecih tekočega leta. Delovna
obveznost učitelja v okviru polnega delovnega časa (40 ur tedensko) obsega tedensko učno obveznost,
določeno z zakonom, pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno
za uresničitev izobraževalnega programa šolskega leta. Za izvedbo učne obveznosti, priprav na pouk,
popravljanja in ocenjevanja izdelkov se učitelju prizna v tednih trajanja pouka 33 ur na teden. Drugo delo,
potrebno za uresničitev izobraževalnega programa, ki obsega dela in naloge, skupne vsem učiteljem,
pa lahko traja od 150 do 180 ur v šolskem letu. Ravnatelj z individualnim letnim delovnim načrtom za
vsakega učitelja pred začetkom šolskega leta opredeli obseg in razporeditve del in nalog. Ob upoštevanju
organizacije dela v zavodu lahko učitelj delo, ki je jasno definirano, po predhodnem pisnem obvestilu
ravnatelja, opravlja tudi izven zavoda po lastnem časovnem razporedu v obsegu največ 10 ur tedensko.
Spremembe bodo v šolskem letu 2017/2018 pilotno preizkušene le na nekaj šolah, za vse osnovne in
srednje šole pa se bodo začele spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe uporabljati z začetkom
šolskega leta 2018/2019.

UČINKI IN DOSEŽKI
Po več kot dveh desetletjih smo začrtali jasne okvire učiteljevega dela znotraj polnega delovnega
časa.

UREDITEV VAJENIŠTVA
V šolskem letu 2017/2018 smo pričeli vajeništvo izvajati v okviru štirih šolskih programov srednjega
poklicnega izobraževanja: mizar, kamnosek, oblikovalec kovin – orodjar, gastronom hotelir.
V prvih treh letih pričakujemo do 200 vajencev na generacijo. V šolskem letu 2017/2018 se je za vajeništvo
odločilo 53 dijakov. Poudarek vajeništva je, da se bo vajenec polovico izobraževalnega programa
praktično usposabljal na delovnem mestu. Kar okvirno pomeni 56 tednov praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu v treh letih. Vajencu pripada tudi nagrada, ki ne vpliva na družinske prejemke in socialne
transferje družine, torej ne slabša socialnega položaja vajenca in njegove družine.
Vključitev v vajeništvo z zakonom ni obvezna ne za delodajalce ne za dijake. V vajeništvo je trenutno
vključenih več kot 30 podjetij.

UČINKI IN DOSEŽKI
S sprejetjem zakona smo poskrbeli za povečan interes za poklicno izobraževanje mladih ter odpravili
neskladja med kompetencami in znanji ter potrebami na trgu dela.

4

5

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

SODOBNA UREDITEV ŠPORTA

PRIDRUŽITVENI SPORAZUM ZA PRIKLJUČITEV SLOVENIJE V CERN

Po skoraj dvajsetih letih od dosedanje ureditve je Slovenija z Zakonom o športu dobila novo, sodobno
zakonsko ureditev športa, ki sledi novim razmeram v športu doma in po svetu in daje podlago za izvajanje
sprejetih ukrepov nacionalnega programa športa.
Zakon širi pravico zaposlovanja vrhunskih športnikov. Prepoveduje zaračunavanje nadomestila za
prestope vseh otrok do petnajstega leta starosti in vseh amaterskih športnikov. Poleg tega prinaša boljšo
sistemsko ureditev področja športa invalidov. S prenovljenim sistemom strokovnih usposabljanj za delo
v športu pa izboljšuje kakovost strokovnega dela v športnih programih.
Zakon o športu zagotavlja večjo preglednost sistema javnega financiranja športa in s tem večjo
transparentnost porabe in namenske rabe dodeljenih sredstev. Obenem povečuje prepoznavnost
Slovenije in slovenskih športnic in športnikov v tujini, saj bodo nacionalne barve za državne reprezentance
poenotene.

Po dolgoletnih prizadevanjih smo podpisali pridružitveni sporazum za priključitev Slovenije v Evropsko
organizacijo za jedrske raziskave CERN. S pridružitvijo se je še bolj poglobilo sodelovanje na področju
znanosti in raziskovanja, povečale so se možnosti za izobraževanje, odprle so se priložnosti za
slovensko gospodarstvo, še zlasti za visokotehnološka podjetja. Dvignila se je promocija tehničnih in
naravoslovnih ved.

UČINKI IN DOSEŽKI
S pridružitvijo v CERN so slovenski znanstveniki dobili možnost sodelovati v vseh projektih, podjetja
pa se bodo lahko prijavljala na Cernove razpise. Vse našteto ustvarja tudi kroženje znanja.

UČINKI IN DOSEŽKI
Zakon prinaša večjo dostopnost do športa, saj predvideva 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.

VISOKO ŠOLSTVO IN ZNANOST
Povečali smo fleksibilnost študijskih programov (hitrejše prilagajanje izzivom okolja) in avtonomijo
visokošolskih institucij ter uvedli pregleden in na rezultatih temelječ način financiranja študijske
dejavnosti. Z novelo Zakona o visokem šolstvu (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 3,3 milijona evrov.
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, predlagalo
stabilno in predvidljivo financiranje, s ciljem povečevanja sredstev skladno s strateškimi dokumenti. Sredi
novembra 2017 je vlada s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotovila dodatnih 4,5 milijona evrov
za raziskovalno in razvojno dejavnost.

UČINKI IN DOSEŽKI
Zagotovili smo stabilnost in predvidljivo rast financiranja visokega šolstva ter nadaljnji razvoj
kakovosti na tem področju. Rezultati so vidni že v letu 2017. Na podlagi zakonske določbe znaša rast
sredstev za študijsko dejavnost v letošnjem letu 6,2 milijona evrov, predvidena rast v letu 2018 pa je
več kot 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.
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MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
ODPRTA IN TRANSPARENTNA DRŽAVA
Na Portalu odprtih podatkov Slovenije (OPSI) smo v strojno berljivi obliki odprli preko 4000 zbirk
podatkov, ki si jih lahko ogledamo ali pa z njimi ustvarimo nove zgodbe in ponovno uporabimo za analize,
primerjave, vizualizacije, statistične obdelave.
Med številnimi zbirkami smo objavili: podatke o plačah v javnem sektorju (Portal plač v javnem sektorju),
podatke o poslovanju države s posamezniki (avtorske in ostale pogodbe) , celovit pregled porabe
javnega denarja preko javnih naročil (aplikacija STATIST z objavljenimi vsemi oddanimi javnimi naročili v
Sloveniji), podatke o onesnaženosti zraka in voda v Sloveniji, kdo prideluje ekološka živila, čakalne vrste
v bolnišnicah …
Po Sloveniji smo promovirali proaktivno vključevanje javnosti v pripravo predpisov. S tem namenom
smo, v sodelovanju s CNVOS, pripravili Smernice za vključevanje javnosti v pripravo predpisov, ki so bile
nadgrajene še s Priročnikom za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov, ter brošuro Vključujte
javnost v sprejemanje odločitev. Tudi občine in nevladne organizacije smo na številnih srečanjih ter
usposabljanjih spodbujali, da prevzamejo vlogo spodbujanja javnosti pri vključevanju v pripravo predpisov.

UČINKI IN DOSEŽKI
Transparentna in odprta javna uprava povečuje zaupanje državljanov.
S temi rezultati preprečujemo možnosti koruptivnih praks. Državljanu omogočamo, da ima
transparenten vpogled v delovanje državne uprave in porabo javnih sredstev. Odpiramo postopke
sprejemanja odločitev, objavljamo podatke in s tem omogočamo, da se podjetniki, interesna
združenja in posamezniki lahko enakovredno vključujejo s svojimi argumenti in stališči v oblikovanje
predpisov in drugih odločitev države.

UČINKOVITA IN DIGITALNO POVEZANA JAVNA UPRAVA = KAKOVOSTEN SERVIS DRŽAVLJANOM
IN PODJETJEM
Vzpostavljen je bil nov portal eUprava, ki državljanom na enem mestu ponuja vrsto novih e-storitev in
vsebin (urejenih po življenjskih dogodkih od rojstva, preko šolanja do upokojitve) kot so npr.: vpogled v
podatke, ki jih o nas vodi država, plačevanje preko pametnih telefonov/tablic – aplikacija Hall mBills,
podaljšanje prometnega dovoljenja, vloga za subvencionirano enotno vozovnico za dijake in študente,
uporabni spletni vodiči, ki uporabnika pripeljejo do informacij o izbranem življenjskem dogodku: rojstvo,
poroka, selitev, nakup/prodaja avtomobila …
S centralizacijo informacijskih sistemov in medsebojno povezavo smo omogočili enostavno izmenjavo
podatkov med različnimi organi, poslovnimi subjekti in fizičnimi osebami.
2
S korenito nadgradnjo portala eVem smo razbremenili druge organe ter državljanom omogočili:
avtomatizirano poročanje, ponudili vse informacije o pogojih za poslovanje v različnih dejavnostih,
omogočili elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov zaradi nadomestila plač ob bolniških odsotnostih,
preko eVem vzpostavili možnost urejanja obveznih socialnih zavarovanj (M-3 obrazci), skupno odločanje
o dovoljenju za prebivanje in delo (hkratno odločanje) …
Preko portala za podjetnike letno izvedemo preko 500.000 avtomatiziranih postopkov.
S posebnim orodjem (MSP test) avtomatsko preverjamo obremenitev vsake spremembe ali novega
predpisa za mala in srednja podjetja.
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UČINKI IN DOSEŽKI
Preko 55.000 registriranih uporabnikov eUprave in v povprečju 9.000 obiskovalcev portala na dan
dokazuje, da državljani radi uporabljamo javne storitve od doma. Državljanom je na eUpravi na voljo
300 postopkov v slovenskem jeziku, preko 80 v italijanskem in madžarskem jeziku ter preko 150 v
znakovnem jeziku.
Rast števila avtomatiziranih postopkov (od 300.000 do 1,2 milijona) s podjetniki kaže na veliko
razbremenitev zaposlenih v podjetjih pri zagotavljanju storitev za državljane.
Z uvedbo obvezne uporabe MSP testa pripravljavci predpisov lahko zdaj realno ocenjujemo dejanske
obremenitve za mala in srednja podjetja. To orodje dajemo to na voljo tudi vsem državljanom in
podjetjem v Sloveniji.
S centralizacijo upravljanja s ključnimi državnimi sistemi pa lahko uvajamo moderne rešitve, ki
zmanjšujejo porabo javnih sredstev in poenostavljajo poslovanje z državo.
Država izmenjavo podatkov med različnimi državnimi organi zdaj ureja sama in s tem ne bremeni
državljanov.
Sledimo cilju, da so postopki za državljane in poslovne subjekte enostavni, dostopni v različnih
oblikah, tudi elektronsko; da jih lahko opravijo na enem mestu, tudi od doma.
Če je storitev mogoče opraviti elektronsko, jo avtomatizirano in samostojno izvedejo računalniški
sistemi in s tem ne bremenijo državljanov in zaposlenih.

RACIONALNA PORABA JAVNIH SREDSTEV IN PRAVIČNA DELITEV NAPREDKA DRŽAVE
S celovito informacijsko podporo procesov javnega naročanja smo omogočili večjo dostopnost javnih
naročil, hitrejše postopke, manj stroškov ter popolno transparentnost v vseh fazah naročila.
Z inovativnim javnim naročanjem v večji meri vključujemo podjetja v razvoj rešitev za državo in s tem
spodbujamo inovativnost in moderniziramo državne rešitve.
S centralizacijo informacijskih sistemov in upravljanje z nepremičninami smo zmanjšali stroške in več
sredstev namenili za razvoj in investicije.

UČINKI IN DOSEŽKI
Z bolj učinkovito organizacijo zagotoviti boljše delovanje z manj denarja in bolj gospodarno porabo
javnih sredstev.
Vsak evro, ki ga prihranimo pri postopkih in upravljanju z državnimi sistemi lahko investiramo v
modernizacijo javnih servisov za državljane in podjetja. Pregledno in odprto sodelovanje s ponudniki
storitev pa spodbuja razvoj boljših rešitev in pospešeno modernizacijo ter prinaša boljše, moderne,
inovativne storitve.Z združevanjem različnih državnih organov na eni lokaciji (upravni centri) pa
izboljšujemo njihovo delovanje in državljanom omogočimo, da vedno več storitev opravijo na enem
mestu, enostavno in v krajšem času.
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MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
STABILEN IN RAZVOJNO NARAVNA NEVLADNI SEKTOR

SLOVENIJA JE VARNA DRŽAVA

Sooblikovali smo prvo Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva in z zakonom opredelili
status nevladnih organizacij in okrepili njihov pomen.
Okrepili smo finančne vzpodbude nevladnim organizacijam in njihovo usposobljenost za učinkovito
pomoč prebivalstvu.

Učinkovito se borimo proti gospodarski kriminaliteti. Ob tem intenzivno sodelujemo z državami
članicami EU in Europolom pri izmenjavi informacij in načrtovanju skupnih dejavnosti v posameznih
EMPACT (Evropska multidisciplinarna platforma za boj proti kriminalu) projektih, in sicer: kokain/
heroin, orožje, nezakonite migracije, trgovina z ljudmi, odkrivanje in preiskovanje zlorab plačilnih kartic
ter goljufij z udeležbo neplačujočih gospodarskih subjektov v EU, preprečevanje dejavnosti mobilnih
organiziranih kriminalnih združb, ki izvršujejo premoženjska kazniva dejanja, kibernetska kriminaliteta
(vdori v računalniške sisteme) in spolno izkoriščanje otrok prek svetovnega spleta.
Vzpostavili smo povezave z Interpolovo mednarodno zbirko posnetkov spolno izkoriščanih otrok in uredili
položaj nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi.
Ohranjamo partnersko vlogo na operativni in strateški ravni evropskega policijskega sodelovanja na
Zahodnem Balkanu kot enotnem varnostnem prostoru, razširili pa smo tudi nacionalno mrežo v okviru
evropskega projekta RAN (Radicalisation Awareness Network), ki zaznava, preprečuje in odpravlja
posledice radikalizacije.
Pri zagotavljanju varnosti cestnega prometa je naš stalni cilj izboljšanje varnosti cestnega prometa
oziroma zmanjšanja posledic prometnih nesreč (hitrost, alkohol, varnost šibkejših udeležencev in
uporaba varnostnega pasu).
Stalna naloga je tudi preprečevanje nedovoljene in nevarne uporabe pirotehničnih izdelkov
Okrepili smo tudi policijsko delo v skupnosti ter prilagodili spletno stran Policije za gluhe in naglušne.

UČINKI IN DOSEŽKI
Z bolj usposobljenimi in stabilnimi nevladnimi organizacijami imajo državljani v lokalnem okolju
zanesljive partnerje, na katere se lahko obračajo s problemi, ki jih pogosto zelo učinkovito in hitro
rešujejo.
S poslovnim usposabljanjem, povezovanjem in stabilnim financiranjem smo pripomogli k boljši
povezanosti nevladnih organizacij, večjemu vplivu na lokalne državne odločitve in večji zanesljivosti
pri izvajanju njihovega poslanstva.

UČINKI IN DOSEŽKI
S tujimi varnostnimi organi je bilo izvedenih več skupnih preiskav organiziranih kriminalnih družb.
Ugotovljena je bila identiteta 73 oziroma 87,2 % otrok - žrtev internetnih zlorab katerim je bila v
nadaljevanju nato ponujena tudi vsa potrebna zaščita in podpora.
Okrepili smo ozaveščenost mladih kot morebitnih potencialnih žrtev trgovanja oziroma kot krepili
tudi širšo ozaveščenost, utrjevali znanja obravnavanega področja in empatije do primerov, ki so
prisotni tudi v naši družbi.
Uspešni epilogi odkritih primerov trgovine z ljudmi z obsodilnimi sodbami. Pomemben dosežek je v
uspešnem dokazovanju pomena ranljivosti žrtev v kazenskem postopku.
Delež prekoračitev hitrosti se je po oceni DARS zmanjšal s 30 % na 3 % - se za 2018 načrtuje
vzpostavitev sekcijskega merjenja hitrosti na avtocestah in hitrih cestah. Za učinkovitost tega pa je
nujno potrebna sprememba Zakona o prekrških.
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.
Projekt mobilna policijska postaja je prebivalcem približal policijske storitve ter zagotovil večjo
vidnost in navzočnost policistov predvsem na območjih, kjer ni policijskih postaj.
V sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije je bilo posnetih 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.

10

11

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
CELOVITO UREJANJE POGOJEV DELA POLICIJE IN STATUSA POLICISTK IN POLICISTOV
Prenovili smo policijsko zakonodajo oziroma sprejeli Zakon o organiziranosti in delu v policiji in Zakon
o nalogah in pooblastilih policije.
Vzpostavili smo pozitivni trend zaposlovanja v policiji. V letih 2015, 2016 in 2017 je Policija zaposlila 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 je oktobra 2017 pridružilo še 116 kandidatov.
Tudi v prihodnje namerava Policija 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 podpisom Stavkovnega sporazuma leta 2016 so bili postavljeni temelji 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.
S posodobitvijo voznega parka policije in nakupom osebne zaščitne opreme ter oborožitve smo povečali
varnost policistov. Leta 2014 je bilo kupljenih 335 vozil, leta 2015 91 vozil, leta 2016 223 vozil, letos pa bo
nabavljenih 142 vozil (za naslednje leto se načrtuje še dodatnih 181 vozil). V letu 2017 je bilo prevzetih z
operativnim najemom 348 vozil, 2 vozili po operativnem najemu pa bosta še dobavljeni.
Kupili smo nove policijske uniforme za 6.000 policistov in 5.000 majic z balistično zaščito ter delno
zaščito pred vrezi in vbodi, s katerimi bo policija v naslednjih 6 mesecih opremila svoje policiste.
Za osebno in zaščitno opremo ter oborožitev policije je bilo v obdobju 2014–2016 namenjenih 13,5 mio
evrov, v letu 2017 je namenjeno 8,2 mio evrov in v letu 2018 6,5 mio evrov.

UČINKI IN DOSEŽKI
S celovito ureditvijo pogojev dela policije in njenega statusa ter z nabavo oziroma najemom novih
vozil ter nakupom delov novih policijskih uniform, smo izboljšali varnost policistov pri izvajanju
policijskih nalog.

USPEŠEN IN UČINKOVIT ODZIV NA MIGRANTSKO KRIZO
Intenzivno smo spremljali stanje glede migracijskih tokov, zagotavljali ustrezno varovanje schengenske
meje ter pripravili načrta ukrepov v primeru velikega povečanja prihodov ilegalnih migrantov.
Sprejeli smo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje ter tako zagotovili
ustrezne odškodnine ali omejitev lastninske pravice s služnostjo zaradi postavitve začasnih tehničnih ovir
na zemljišču.
Sprejeli smo novelo Zakona o tujcih in uveljavili Zakon o mednarodni zaščiti.
Sprejeta je bila Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, ki
natančneje določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic beguncem in osebam s subsidiarno zaščito, in
sicer do prebivanja v Republiki Sloveniji, podaljšanja subsidiarne zaščite, pridobitve informacij o statusu,
pravicah in dolžnostih oseb z mednarodno zaščito, nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih urada Vlade
Republike Slovenije, pristojnega za oskrbo migrantov, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev,
izobraževanja in pomoči pri vključevanju v okolje. Uredba natančneje določa tudi izobraževanje oseb z
mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti.
Uspešno smo premestili osebe iz Grčije in Italije na podlagi zaveze EU o skupni delitvi bremen, povezanih
z migrantsko krizo.
Zagotovili smo varne nastanitve in celodnevne strokovne obravnave mladoletnikom brez spremstva v
dijaških domovih v Postojni in Novi Gorici.
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UČINKI IN DOSEŽKI
Celovito smo uredili področje mednarodne zaščite, prenesli pravo EU v slovenski pravni red ter
vzpostavili skupen evropski azilni sistem. Uvedba zakonitih, učinkovitih in hitrih azilnih postopkov
daje dajejo potrebno zaščito državljanom tretjih držav in omogoča njihovo vključevanje v slovensko
družbo.
Do sedaj je bilo v Slovenijo premeščenih 232 oseb, kar predstavlja 41 % zaveze naše države, in sicer
smo iz Italije premestili 60 oseb iz Grčije pa 172.
Evalvacija strokovne obravnave mladoletnikov je pokazala, da gre za primer dobre prakse, zato je
vlada je sklenila, da se projekt nastanitve mladoletnikov brez spremstva do vzpostavitve ustrezne
sistemske rešitve nadaljuje v Dijaškem domu Postojna.

ZAKONSKE SPREMEMBE NA PODROČJU UPRAVNO NOTRANJIH ZADEV
Sprejeli smo nov Zakon o prijavi prebivališča, ki odpravlja administrativne ovire na področju prijave
prebivališča. Opuščajo se namreč 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.
Vzpostavili smo nov sistem poročanja podatkov o gostih in prenočitvah ter nov register nastanitvenih
obratov ter pripravili nove izpiske iz matičnega registra, ki so prilagojeni istospolnim partnerjem in
nadgradnja matičnega registra.

UČINKI IN DOSEŽKI
Prijava začasnega prebivališča namesto enega, po novi ureditvi velja dve leti, hkrati pa se omejuje
število začasnih prebivališč. Opustili smo tudi stroge pogoje za določitev zakonskega prebivališča, s
čimer se ta institut, ki je namenjen najbolj ranljivim posameznikom, ureja primerneje.
Podatki o gostih se po novem sistemu posredujejo preko enotne točke (spletna aplikacija AJPES),
tako pa smo poskrbeli za administrativno razbremenitev ponudnikov turističnih sob in državnih
organov.
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V obdobju od septembra 2014 do decembra 2017 so bili normativni, organizacijski, finančni in kadrovski
ukrepi usmerjeni v krepitev učinkovitosti, transparentnosti ter odgovornosti v slovenskem pravosodju, obenem pa so bili namenjeni tudi krepitvi posameznikove pravne in socialne varnosti.

VEČJA PRAVNA IN SOCIANA VARNOST POSAMEZNIKA
V tem mandatu smo uzakonili obsežen sklop kazenskopravnih ukrepov za zaščito najbolj ranljivih
družbenih skupin, pravic delavcev, krepitev svobode medijskega poročanja, na drugi strani pa smo znatno
dvignili zagrožene kazni za najbolj nevarna kazniva dejanja (davčne zatajitve, gospodarski kriminal,
korupcija).
Prioritetno smo investirali v informatizacijo dotrajane opreme tožilstva (sredstva iz 92.994 evrov v letu
2014, smo povečali na več kot 500.000 evrov v letih 2017 in 2018).
V okviru Varuha človekovih pravic smo uvedli institut zagovornika otroka, ki bo pomagal premostiti
razdalje in razpoke med posameznimi institucijami v sistemu.
Omejili smo preveč odprte možnosti zlorabe instituta odpusta obveznosti pri osebnih stečajih. Na
področju izvršbe smo dodatno zaščitili socialno ranljive posameznike, v Državnem zboru pa je tik pred
obravnavo tudi sprememba zakona, s katero preprečujemo t.i. socialne deložacije.
Uvedli smo ukrepe za lažje poslovanje s sodišči in drugimi organi: neposredne elektronske povezave do
centralne zbirke podatkov, zavezali sodišča k sprejemu ukrepov za enakopravno sodelovanje invalidov
in oseb s posebnimi potrebami v postopku, uvedba e-potrdil iz registra neposestnih zastavnih pravic in
zarubljenih premičnin.

UČINKI IN DOSEŽKI
Z različnimi ukrepi smo poskrbeli za boljšo kazenskopravno zaščito, učinkovitejše delo organov
pregona in sojenja, okrepitev instituta Varuha človekovih pravic, omejitev zlorab v stečajnih postopkih
in administrativno razbremenili stranke.

BOLJ VARNA DRUŽBA – POSODOBITEV SISTEM IZVRŠEVANJA KAZENSKIH SANKCIJ

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
HITREJŠE IN KVALITETNEJŠE DELO V CIVILNIH POSTOPKIH
Izvedli smo obsežno reformo civilne procesne zakonodaje, ki vsebuje številne ukrepe za nadaljnje
spodbujanje pozitivnega trenda reševanja sodnih zaostankov in obvladovanja pripada.
Uvedli smo institut kolektivne tožbe, ki odgovarja problematiki množičnih oškodovanj, kateri smo bili v
Sloveniji priča tudi v zadnjem času.

UČINKI IN DOSEŽKI
Okrepili smo pozitiven trend reševanja pravdnih zadev in omogočili lažji dostop do sodnega varstva
v pravdi.

POMEMBEN NAPREDEK PRI URESNIČEVANJU MEDNARODNIH ZAVEZ REPUBLIKE SLOVENIJE
– URESNIČEVANJE SODB EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
Ministrstvo za pravosodje je prevzelo nove pristojnosti na področju usmerjanja ministrstev glede
izvrševanja sodb mednarodnih sodišč.
Z reformo Državnega pravobranilstva v Državno odvetništvo smo zagotovili zakonske pogoje za
učinkovitejšega zagovornika Slovenije pred mednarodnimi forumi.

UČINKI IN DOSEŽKI
Vzpostavili smo hitrejši in kvalitetnejši odziv na sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice,
zmanjšali število neuresničenih sodb in poskrbeli za kvalitetnejše zastopanje Slovenije pred
mednarodnimi forumi.
Po poročanju Odbora ministrov Sveta Evrope glede izvrševanja sodb Evropskega sodišča za človekove
pravice je imela Slovenija konec leta 2015 kar 309 neizvršenih sodb, kar je predstavljalo več kot 95%
vseh sodb, pa je bila že konec leta 2016 slika popolnoma drugačna in sicer je imela Slovenija le še 49
neizvršenih sodb, kar je manj kot 15% vseh sodb.

Zagotovili smo ustrezne prostorske pogoje, zlasti za moški zapor v Ljubljani – že izbrana ustrezna
arhitekturna rešitev, ministrstvo v fazi urejanja potrebne dokumentacije.
Uzakonili in vzpostavili smo probacijsko službo, ki dokazano zmanjšuje zaporsko populacijo – z
operativnim delom začne 1. 4. 2018.
Poskrbeli smo za kadrovske okrepitve v slovenskih zaporih, za normativne rešitve, ki razbremenjujejo
pravosodne policiste in sanacijo nelikvidnih javnih gospodarskih zavodov v okviru slovenskih zaporov, ki
so na letni ravni ustvarjali izjemno visoko izgubo.

UČINKI IN DOSEŽKI
Z okrepitvijo kadra v slovenskih zaporih in rešitvijo prostorske problematike smo poskrbeli za
kvalitetnejše delo z obsojenci in zmanjšanje povratništva.
Ukrepi že dajejo rezultate, saj se je povprečno število zaprtih oseb na letni ravni zmanjšalo iz 1.511 v
letu 2014 na 1.376 v letu 2016, število zaposlenih v slovenskih zaporih pa se je povečalo iz 834 v letu
2014 na 863 v letu 2017.
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INFORMACIJSKE REŠITVE V ZDRAVSTVU
V poslovanje slovenskega zdravstvenega sistema smo uvedli sodobne in raznolike informacijske
rešitve ter povezali lokalne informacijske sisteme v funkcionalen nacionalni zdravstveni informacijski
sistem.
V prakso smo implementirali eRecept in eNapotnico.

UČINKI IN DOSEŽKI
Državljani se lahko od kjerkoli in kadarkoli naročijo na pregled, saj je 91 % vseh napotnic že
elektronskih. Z eNaročanjem so pacienti dobili možnost izbire najugodnejšega termina, pregled
nad vsemi izvajalci v Sloveniji, učinkovito obveščanje o terminu in možnost enostavne spremembe
oziroma odpovedi termina.
Prav tako lahko pacienti v katerikoli lekarni v Sloveniji prevzamejo zdravila, kar omogoča e-recept.
89% vseh receptov se že izdaja v elektronski obliki.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

UČINKI IN DOSEŽKI
Pacient ima jasen pregled nad seznami čakalnih dob. Preskakovanje čakalnih vrst ni več možno,
seznami so transparentni in v vseh ustanovah vodeni elektronsko.
To smo omogočili z eNapotnico in sprejemom novele Zakona o pacientovih pravicah.
Pacient ima v referenčni ambulanti poleg zdravnika na voljo tudi medicinsko sestro, ki ambulanto
vodi in spremlja njegove kronične bolezni in preventivo. Zdravniku tako ostane več časa za pregled
in pogovor z najbolj bolnimi.
Zgradili in opremili smo sodobne ter moderne prostore v katerih so pacienti deležni še bolj kvalitetne
obravnave.
V program Dora so vse ženske vključene v preventivne programe za zgodnje odkrivanje rakavih
sprememb. To pomeni, da bodo vse ženske v Sloveniji med 50. in 69. letom starosti vabljene na
mamografski pregled vsake dve leti.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNE IN UČINKOVITE PRESKRBE Z ZDRAVILI
POSODOBITEV SISTEMA IZVAJANJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI
Reorganizirali smo sistem nujne medicinske pomoči, poskrbeli za izgradnjo in enotno metodologijo
organizacije urgentnih centrov in helikoptersko nujno pomoč.

UČINKI IN DOSEŽKI
Vsak, ki potrebuje nujno medicinsko pomoč, jo dobi takoj, na enem mestu.
Državljani lahko pomoč dobijo v desetih novozgrajenih urgentnih centrih, prebivalci osrednjeslovenske regije pa v prostorih UKC Ljubljana, kjer imajo od novembra 2017 1000 kvadratnih metrov
več sodobno opremljenih prostorov.
Prebivalcem severovzhodne Slovenije je od novembra 2016 prvič v zgodovini zagotovljena
helikopterska nujna medicinska pomoč.

Z Zakonom o lekarniški dejavnsti smo posrkbeli za ureditev tega področja.

UČINKI IN DOSEŽKI
Pacient ob odpustu iz bolnišnice dobi zdravila domov, za čas, do prvega obiska pri svojem družinskem
zdravniku. Zato mu ni potrebno takoj obiskati lekarne.
V bolnišnici je v ekipo vključen tudi klinični farmacevt, ki nadzoruje medsebojno učinkovanje
predpisanih zdravil in po potrebi uskladi jemanje potrebnih zdravil s posameznimi specialisti, da
zmanjša škodo za bolnika. Poleg tega pa skrbi, da zdravila v bolnišnici porabljajo racionalno.

POVEČANA DOSTOPNOST DO KAKOVOSTNE IN VARNE ZDRAVSTVENE OSKRBE
Zagotovili smo transparentnost in boljše upravljanje čakalnih seznamov, uredili ustrezen in
celosten nadzor na področju zagotavljanja pacientovih pravic in obveznosti in zagotovili kakovostne,
primerne in varne zdravstvene obravnave prek nekaterih drugih ukrepov.
Sprejeli smo novelo Zakona o pacientovih pravicah.
Mrežo referenčnih ambulant smo razširili za 299 ambulant.
Okrepili smo investicijska vlaganja v zdravstveno infrastrukturo. Poskrbeli smo za obnovo vodovoda
na Onkološkem inštitutu (mesec dni pred koncem, milijon evrov prihranka pri investiciji), zagotovili denar
za nadomestno gradnjo Centra za invalidno mladino v Stari Gori, z 11 milijoni evrov smo opremili nove
prostore SB Slovenj Gradec, 3 milijone evrov smo zagotovili za novogradnjo Centra za zdravljenje bolezni
otrok Šentvid pri Stični in za mnoge druge zdravstvene ustanove.
Program DORA se je od septembra leta 2014 do konca leta 2017 razširil po vsej Sloveniji, zato so
vanj vključene vse Slovenke. V tem mandatu je vključil prebivalke Kopra, Postojne, Pivke, Ilirske
Bistrice, Cerknice, Gorenjske, Prekmurja, Koroške in Celja.
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PROJEKT DRUGI TIR PRINAŠA NOVA DELOVNA MESTA

ENOTNA VOZOVNICA

Projekt drugi tir, nova železniška povezava med Divačo in Koprom, bo zagotovil 9.000 novih delovnih
mest. Leto 2017 je bilo za najpomembnejši vladni infrastrukturni projekt prelomno leto, saj je bil sprejet
zakon o drugem tiru, ki so ga državljani podprli na referendumu. Sprejeta je bila odločitev o povečanju
servisnih cevi v največjih predorih na progi, kar bo v naslednji fazi omogočilo izgradnjo dvotirne proge.
Slovenija je za projekt drugi tir dobila 153 milijonov evropskih nepovratnih sredstev. Konec leta je bil
izbran tudi izvajalec za pripravljalna dela, skoraj dokončan pa je tudi izvlečni tir, ki predstavlja prvi
kilometer drugega tira.
Ob drugem tiru poteka tudi modernizacija in nadgradnja drugih železniških prog; za investicije in
vzdrževanje železnic je bilo v proračunu 2017 zagotovljenih 234 milijonov evrov.

Uvedli smo enotno vozovnico za dijake in študente v integriranem javnem potniškem prometu ter jim
omogočili oddajo e-vloge za enotno vozovnico.

UČINKI IN DOSEŽKI
Poleg novih delovnih mest bo drugi tir zmanjšal število tovornjakov na avtocestah in s tem povečal
prometno varnost ter pripomogel k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Zaradi razpršene finančne
strukture projekta bo več denarja za druge projekte na cestah in železnicah in za razvoj gospodarstva.

OBNOVA IN GRADNJA AVTOCEST IN DRŽAVNIH CEST
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 milijonov. 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.
Podpisan je bil protokol za 3. razvojno os.
Začela se je gradnja AC Draženci–Gruškovje, celotni odsek bo dokončan v 2018. Končan je bil polni
priključek Šmarje Sap, dokončan in prometu predan je bil predor Markovec, na 5 avtocestnih odsekih se
je zgradilo 31 kilometrov protihrupnih ograj. Za drugo cev predora Karavanke smo pridobili evropska
sredstva in gradbeno dovoljenje, projekt bo končan v 2022. DARS je začel na AC in HC omrežju izvajati
obnovitvena dela v višini 35 milijonov evrov.
Prometu je bilo predanih 6 obvoznic. Začela se je tudi gradnja južne obvoznice Murska Sobota (končana
bo 2018), severne obvoznice Bled (končana bo 2018) in obvoznice Krško (zaključek etape bo 2019).
Začela se je rekonstrukcija starega mostu čez Dravo na Ptuju, izvedena je bila rekonstrukcija 10 mostov
na državnih cestah.
Pridobili smo dodatne štiri kilometre obale.
Evropska komisija je podprla predlog pribitka na cestnino za tovorna vozila v višini 15 %.
Vzpostavljen je bil Nacionalni center za upravljanje prometa, ki bo omogočal informacije o prometu v
realnem času.

UČINKI IN DOSEŽKI
Povezali smo ključne oblike javne prevoza potnikov, izboljšali standard dostopnosti in ponudbo za
državljane ter zagotovili bolj privlačen javni prevoz.

VZPOSTAVITEV PRVE DALJINSKE KOLESARSKE POVEZAVE
Označili smo prvo daljinsko kolesarsko povezavo v Sloveniji od Rateč do Ljubljane. Z označevanjem
povezav bomo nadaljevali in jih navezovali na znane evropske kolesarke povezave.

UČINKI IN DOSEŽKI
Označene kolesarske povezave omogočajo kolesarski turizem in posledično razvoj turizma v Sloveniji.

VZPOSTAVITEV MREŽE HITRIH ELEKTRIČNIH POLNILNIC
Slovenija je postala ena prvih držav v EU, ki je na evropskih koridorjih zagotovila mrežo hitrih električnih
polnilnic. Te uporabnikom električnih avtomobilov omogočajo nemoteno potovanje po državi, saj vseh
26 polnilnic na avtocestah zagotavlja polnjenje baterij v 20 minutah. Z mrežo manjših polnilnic so sicer
v Sloveniji dobro pokrita praktično vsa območja.

UČINKI IN DOSEŽKI
S polnilnicami omogočamo uporabo e-avtomobilov, s čimer se izboljša kakovost bivanja, predvsem
kakovost zraka (zmanjšanje izpustov PM10, NOx in CO ter toplogrednega CO2).

UČINKI IN DOSEŽKI
Zmanjšali smo prometne zastoje in izboljšali pogoje za življenje in delo lokalnega prebivalstva,
omogočili smo nemoten potek prometa in večje časovne prihranke.
Izboljšali smo dostopnost AC omrežja, vplivali tudi na razvoj gospodarstva in turizma ter večjo
prometno varnost.
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SLUŽBA VLADE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE DO LETA 2030
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
razvoja Slovenije do leta 2030. V tem času so bile izvedene številne tematske in strokovne razprave, javna
razprava in medresorsko usklajevanje. Z osnutkom Strategije razvoja Slovenije do leta 2030 se je Vlada
RS seznanila 12. oktobra 2017, 7. decembra 2017 pa je dokument tudi sprejela.

SLUŽBA VLADE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

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 51 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.
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.

SLOVENSKA STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE
UČINKI IN DOSEŽKI
Izvajanje Strategije bo temeljilo na srednjeročnem načrtovanju. Za ta namen bosta pripravljena
štiriletni Državni program razvojnih politik in Srednjeročna fiskalna strategija. UMAR bo v
vsakoletnem poročilu o razvoju spremljal izvajanje ciljev strategije razvoja Slovenije, prav tako pa
bo nad njenim uresničevanjem bdel svet vlade za razvoj, v katerem bodo sodelovali predstavniki
socialnih partnerjev, zasebnega sektorja, civilne družbe, strokovnih institucij, regionalnih in lokalnih
skupnosti ter vlade. Na tak način bodo lahko konkretni ukrepi, politike in aktivnosti na dolgi rok
zagotavljali v strategiji zastavljene cilje.

KORIŠČENJE EVROPSKIH SREDSTEV
S pomočjo evropskih sredstev podpiramo številne uspešne zgodbe ljudi, organizacij, podjetij in drugih
ter vlagamo v našo skupno prihodnost. 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.

UČINKI IN DOSEŽKI
Do danes smo z evropskimi sredstvi podprli več kot 270 projektov, programov ali javnih razpisov v
skupni vrednosti 1,7 milijarde evrov, ki imajo skupne cilje: rast, dvig življenjskega standarda in nova
delovna mesta. Od skupno dobrih 3,2 milijard evrov razpoložljivih evropskih sredstev smo v projekte
doslej usmerili skoraj 60 odstotkov vseh sredstev, ki so nam na voljo do leta 2023 in imajo dolgoročne
učinke na kakovost življenja prebivalk in prebivalcev.
Dodano vrednost smo ustvarili 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 60 odstotkov razpoložljivih sredstev, največ
v letošnjem letu. Trenutno se izvaja skupno 84 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 210 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
20

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. Do 2023 bo v Sloveniji v tem okviru 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, internacionalizacije in gospodarske diplomacije.

UČINKI IN DOSEŽKI
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 okvirno 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 Strateško razvojno-inovacijskih partnerstev so sicer 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.
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MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE
IN ENAKE MOŽNOSTI

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 mednarodnih
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.

UČINKI IN DOSEŽKI
V zadnjem letu je bila Slovenija zelo uspešna tudi pri črpanju sredstev iz naslova mednarodnih
finančnih mehanizmov (Norveški in EGP finančni mehanizem), saj smo v tem okviru izčrpali
25 odstotkov od dobrih 25 milijonov evrov razpoložljivih sredstev in s tem dosegli 90 odstotno
kumulativno uspešnost.
Med vsemi državami prejemnicami pa je bila naša država tudi prva, ki je uspešno zaključila izvajanje
programa Švicarskega prispevka 2007–2017 v višini 21.956.000 CHF (energetsko obnovljenih 27
javnih zgradb, kupljena 2 obsevalnika v UKC Maribor, financiranih 12 postdoktorskih štipendij za
znanstvenike iz Slovenije, izvedenih 23 projektov nevladnih organizacij in 19 partnerskih projektov).

STANJE NA TRGU DELA IN ZAPOSLOVANJE MLADIH
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. Ob koncu novembra 2017 je bilo registriranih 82.415 brezposelnih,
kar je 0,7 % manj kot oktobra in 14,9 % manj kot novembra lani. Brezposelnost med mladimi se je v tem
mandatu prepolovila.
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 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.

UČINKI IN DOSEŽKI
V primerjavi z januarjem 2014 se je število brezposelnih mladih s 33.920 do oktobra 2017 zmanjšalo
na 17.348. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja in posebna shema “Jamstvo za mlade”, ob ugodnejši
gospodarski klimi, dajejo dobre rezultate.

REORGANIZACIJA CENTROV ZA SOCIALNO DELO
Poenostavili smo postopke in sprejeli zakonske podlage za uvedbo informativnega izračuna za pravice
iz javnih sredstev, uvedli socialno aktivacijo kot nov pristop pri delu s prejemniki socialnih transferjev v
socialnem varstvu in na novo organizirali organizacijsko strukturo centrov za socialno delo.
Nova organiziranost (organizacijska struktura) centrov za socialno delo prinaša zmanjšanje števila centrov
za socialno delo z 62-ih na 16 pravnih subjektov. Zaradi potrebe po ohranitvi strokovnega dela blizu
uporabnikom ostajajo vse obstoječe lokacije centrov za socialno delo. Pričakujemo, da se bo kvaliteta in
dostopnost do storitev še povečala oziroma izboljšala.

UČINKI IN DOSEŽKI
Spojitev centrov za socialno delo bo omogočila kadrovsko raznolikost in različne strokovne profile.
Poveča se možnost delitve dela in specializacije pri redkih in zahtevnih postopkih, obstaja možnost
timskega dela in dela v paru, interdisciplinarni pristop, imenovanje nevtralnih članov komisij, večja
možnost konzultacij, lažja pa je tudi organizacija dela ter lažja obravnava specializiranih ciljnih
populacij v skupnosti.
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IZBOLJŠALI SMO POLOŽAJ DRUŽIN
Sprejeli smo Družinski zakonik, Zakon o preprečevanju nasilja v družini, v pripravi pa je še Resolucija o
družinski politiki.
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.

UČINKI IN DOSEŽKI
Na področju družinske politike smo pripravili in sprejeli več dokumentov, ki urejajo področje družin
in v ospredje postavljajo otroka.

IZBOLJŠALI SMO POLOŽAJ STAREJŠIH

UČINKI IN DOSEŽKI
Avgusta leta 2016 je bilo število brezposelnih invalidov najmanjše po letu 2011, število zaposlenih
invalidov pa se povečuje.

DELNA ODPRAVA VARČEVALNIH UKREPOV
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).
Zvišal se je cenzus za varstveni dodatek, ki trenutno znaša 484,97 evrov za samsko osebo (prej 476,87).
Ukinili smo zaznambe na nepremičninah in vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka
in denarne socialne pomoči. Od te spremembe dalje se je krog upravičencev do varstvenega dodatka
povečal za več kot 5000 prejemnikov.
Leta 2017 so ponovno vsi upokojenci in upokojenke prejeli letni dodatek ne glede na višino prejete
pokojnine ali nadomestila.

Pripravili smo 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.
Po več letih so letos vsi upokojenci prejeli letni dodatek v višini od 90 do 400 evrov (odvisno od višine
pokojnine).
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.

UČINKI IN DOSEŽKI
Izboljšali smo socialni položaj 45.291 upravičencem, med katerimi je večina žensk.

UKREPI NAMENJENI INVALIDOM
V tem obdobju smo naredili tudi velik korak k izenačevanju možnosti invalidov.
Tehnični pripomočki za invalide so prvič sofinancirani s strani države (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 računalnik,..)
Z letošnjim letom smo uvedli Evropsko kartico ugodnosti za invalide. 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.
Vrnili smo pravico do plačila zdravstvenega zavarovanja za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja.
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PRISPEVALI SMO K RAZVOJU IN ZAŠČITI KMETIJSKE PANOGE

SPODBUDNEJŠE OKOLJE ZA MLADE GENERACIJE KMETOVALCEV IN DRUŽINSKE KMETIJE

Zavzeli smo se za učinkovitejše povezovanje ponudnikov v kmetijstvu in gozdarstvu, bodisi s spodbudami
za poslovno povezovanje obstoječih zadrug, ali pa s (časovno omejenimi) podporami novoustanovljenim
organizacijam proizvajalcev, vključno z novimi oblikami kooperativ in socialnih podjetij na podeželju.
Zavzemali smo se za dosledno upoštevanje zakonodaje, ki ureja spremembo namembnosti kmetijskih
zemljišč v načrtovanju rabe prostora, zlasti v smeri večje zaščite najboljših kmetijskih zemljišč z določitvijo
trajno varovanih kmetijskih zemljišč, izboljšanje potenciala kmetijskih zemljišč z ukrepi za spodbujanje
namakanja.

Vzpostavili smo institucionalne razmere in spodbude, ki bi mlade spodbujale k prevzemu kmetij od starejše
generacije. Zavedajoč se potrebe po krepitvi človeških virov smo okrepili aktivnosti vseživljenjskega učenja
v kmetijstvu in povezanih dejavnostih z neformalnimi oblikami izmenjave znanja (npr. demonstracijski
centri, mojstrske kmetije) ter spodbudili učinkovitejši prenos inovacij in dobrih praks.
Še naprej bomo podpirali razvoj družinskih kmetij, ki so temelj slovenskega kmetijstva. Prizadevali si
bomo za pomoč kmetijam na področjih s težjimi pridelovalnimi pogoji, posebno skrb pa bomo namenili
kmetijam na demografsko ogroženih ter obmejnih področjih.

UČINKI IN DOSEŽKI
Še naprej smo spodbujali aktivne ukrepe za zmanjšanje proizvodnih tveganj (namakalni sistemi,
protitočne mreže) in tudi za večjo vključenost kmetijske proizvodnje v sistem proizvodnih zavarovanj.
Zagotovili smo tekoče izplačilo subvencij (v rokih, ki so ugodnejši od predpisanih skrajnih rokov po EU
uredbah), zaradi krize na evropskem in globalnem trgu mleka smo v letih 2015 in 2016 izvedli ukrep
finančne pomoči v skupni višini 2,3 mio EUR. Zaradi krize v sektorjih mleka, sadja in zelenjave smo
izvedli posebni kampanji za promocijo potrošnje lokalnih mlečnih izdelkov ter sadja in zelenjave,
sprejeli interventna zakona za pomoč najbolj prizadetim pridelovalcem sadja in vina po hudih
pomladanskih pozebah v 2016 in 2017.
Pripravili in dobili smo uradno potrditev Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 pri Evropski
komisiji ter sprejem sprememb PRP: pomeni uspešno uveljavitev nove kmetijske politike in priliv v
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v vrednosti 1,1 milijarde EUR v programskem obdobju 2014-2020.
V okviru PRP 2014-2020 smo v letu 2017 objavili 12 razpisov v vrednosti cca. 76 mio EUR, večinoma
je šlo za sredstva za investicije.
Sprejeli smo novelo Zakona o kmetijstvu, ki omogoča vzpostavitev organizacij oziroma skupin
proizvajalcev z namenom povezovanja in zmanjševanja stroškov proizvodnje na področju kmetijstva.
Izvedli smo dve spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih. S prvo smo poenostavili priprave
strokovnih podlag za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč in prenovili zakonsko ureditev
melioracij. Pripravljamo tudi podzakonske predpise, ki urejajo določitev trajno varovanih kmetijskih
zemljišč. Z drugo spremembo zakona smo olajšali vzpostavitev in vzdrževanje namakalnih sistemov.
Sprejeli smo Zakon o agrarnih skupnostih, ki bo s posebnimi ureditvami omogočil 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.
S tekočim izplačevanjem subvencij in vzdržno socialno in davčno politiko smo kmetijskemu sektorju
zagotovili stabilne in predvidljive razmere.
Z davčnimi poenostavitvami smo poskrbeli za odpravo vstopnega praga za obvezen vstop v
knjigovodstvo (po Zakonu o dohodnini), uvedli 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 (v okviru katastrskega dohodka in brez prijave v
posebni organizacijski obliki).
Uspešno smo pripravili Operativni program za ribištvo in tako iz Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo prejeli 24,8 mio EUR. Tako je skupaj z nacionalnimi sredstvi na voljo 32,6 mio EUR.
Učinkovito smo zaključili PRP 2007-2013 in zagotovili 99,96% črpanje razpoložljivih sredstev.

UČINKI IN DOSEŽKI
Skupaj z Zvezo podeželske mladine Slovenije ter KGZS in drugimi socialnimi partnerji smo pripravili
ukrepe za pomoč mladim prevzemnikom pri razvoju njihovih kmetij (akcijski načrt vsebuje 31
aktivnosti na različnih področjih). Zaključena sta bila dva javna razpisa, s katerima je bilo podprtih
551 mladih prevzemnikov kmetij, katerim je bilo razdeljeno 20,9 mio EUR. Za ta namen je v teku še
tretji razpis.
S spremembo PRP je bila uvedena posebna enkratna pomoč in javni razpis za majhne kmetije na
območjih s težjimi pogoji za pridelavo, za kar je bilo namenjenih 20 mio EUR.
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IZBOLJŠALI SMO ODNOSE V VERIGI PRESKRBE S HRANO
Poseben poudarek smo namenili aktivnostim, povezanim z dolgoročnim in partnerskim sodelovanjem
med gospodarskimi subjekti vzdolž verige preskrbe s hrano in v gozdno-lesni verigi. Učinkovito smo
ukrepali proti nepoštenim in nedovoljenim praksam med partnerji v verigi preskrbe s hrano. Implementirali
smo institut varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano, s čimer smo aktivno posegli v prehransko verigo
z namenom izboljšanja pravičnosti odnosov v celotni verigi (vzpostavitev v letu 2015). Prav tako je Vlada
sprejela spremembe Zakona o kmetijstvu, ki jasno opredeljujejo nepoštene prakse na tem področju in
pristojnim organom omogočajo ukrepanje zoper kršitelje.
Slovenija je skupaj s Češko in Slovaško na problem nepoštenih praks v agroživilski verigi in potrebo po
enotnem evropskem zakonodajnem okviru opozorila s pripravo dokumenta, ki je bil obravnavan na Svetu
kmetijskih ministrov EU in na Odboru za kmetijstvo in podeželje v Evropskem parlamentu.
Celovito smo izvajali zakon o promociji kmetijskih pridelkov in živil za sektorja mleka ter govejega
in perutninskega mesa (začetek izvajanja sheme v 2016) ter začeli postopke za vstop v promocijo za
sektor sadja. Naš cilj je tudi povečati dostopnost ekološke hrane domačega izvora v prodaji na drobno s
spodbujanjem tržne-ekološke pridelave.

UČINKI IN DOSEŽKI
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.
Izvedli smo promocijsko kampanjo »Kakovost nam je blizu« (2014, 2015) in promocijsko kampanjo
»Naša super hvala« (2016, 2017).
Za podporo ekološkemu kmetijstvu smo v PRP 2014-2020 namenili 26.334.070,61 evrov, število kmetij
pa se je povečalo.
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POVEČALI SMO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA KMETIJSTVA
Slovensko kmetijstvo mora izkoristiti raznolikost tržišča, od ekološke pridelave do modernega
konvencionalnega kmetijstva in priložnosti neposrednega trženja na domačem trgu. Samo z izkoristkom
raznolikosti razvoja slovenskega kmetijstva lahko povečamo njegovo konkurenčnost. Še zlasti bo potrebno
zavzeto delovati in ustvariti številne priložnosti za dopolnilne dejavnosti, povezovanju kmetij pri izvajanju
dopolnilnih dejavnosti in oskrbi lokalnih oz. regionalnih trgov s hrano.
Z aktivnostmi ob pobudi za razglasitev Svetovnega dneva čebel je povečana prepoznavnost Slovenije v
mednarodnem okolju, kar bo pozitivno vplivalo tudi na turizem in gospodarstvo ter mednarodno trgovino
s kmetijskimi proizvodi.

UČINKI IN DOSEŽKI
Odobrili smo obrate za izvoz mleka in mlečnih izdelkov na Kitajsko in poskrbeli za internacionalizacijo
kmetijstva, kmetijskega raziskovalnega dela in živilsko-predelovalne industrije: prioritetne tretje
države so Kitajska, Črna Gora, Rusija; aktivna udeležba na mednarodnih sejmih, konferencah.
Uspeli smo s pobudo za razglasitev Svetovnega dneva čebel pri OZN, s spremembami Zakona
o kmetijstvu pa bomo ustanovili mednarodno čebelarsko akademijo, na kateri bo moč pridobiti
najboljše znanje s področja čebelarjenja s strani slovenskih strokovnjakov.

USPEŠNO UPRAVLJAMO Z GOZDOVI
Posebno skrb posvečamo upravljanju z zasebnimi in državnimi gozdovi, ki morajo še naprej temeljiti
na trajnostnih načelih, upoštevajoč gospodarsko, okoljsko in socialno funkcijo gozdov. 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.

UČINKI IN DOSEŽKI
Izboljšali smo izkoristek gozda kot najbogatejšega naravnega vira v Sloveniji ter pospeševali domačo
predelavo lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Sprejeli smo Zakon o gospodarjenju z državnimi
gozdovi in ustanovili podjetje Slovenski državni gozdovi d.o.o.. S podjetjem uspešno spodbujamo
povečanje izkoristka gozda kot najbogatejšega naravnega vira v Sloveniji (neto donos se je v enem
letu skoraj potrojil iz 10,6 EUR/m3 na 31,3 EUR/m3) in oživitev lesnopredelovalne industrije.

POVEČANJE SREDSTEV ZA OBRAMBO TER PRIPRAVA SISTEMSKE ZAKONODAJE S PODROČJA
OBRAMBE
Kot posledica gospodarske krize se je v preteklih letih obrambni proračun nižal. Zato je bilo nujno sprejeti
odločitev za povečanje obrambnih izdatkov države. Seveda se je potrebno zavedati, da dvig sredstev ne
bo samodejno takoj izboljšal obrambne sposobnosti in da je za pozitivne premike potrebnih nekaj let.
Nedvomno pa morajo dodatna finančna sredstva spremljati jasni cilji, prenovljene strategije in doktrine,
sistemske spremembe, zagon modernizacije Slovenske vojske ter številčno povečanje kadra v Slovenski
vojski.
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Pripravili smo dva ključna predloga zakonov - Zakon o obrambi in Zakon o službi v Slovenski vojski. Po
številnih usklajevanjih znotraj strokovne in zainteresirane javnosti ter koalicijskih pogovorih ju je Vlada
potrdila in sta v parlamentarni obravnavi prestala prvo obravnavo.

UČINKI IN DOSEŽKI
Nov zakon bo zagotovil več možnosti za razvoj sodobnega obrambnega sistema in vojaške
organizacije v dolgoročnem obdobju. Pomembne spremembe, ki jih zakon prinaša državljanom
in državljankam, so med drugim: posodobitev civilne obrambe; opredelitev civilnih funkcionalnih
strokovnjakov, katerih vloga je vedno večja; jasnejša določitev opravljanja nalog in pristojnosti pri
varnostnem preverjanju ljudi ter večja pravna varnost in zaščita ljudi, ki se jih preverja; odprava
instituta odsluženega vojaškega roka kot enega izmed pogojev za zaposlitev. Pripravljeni predlog je
rezultat dela in poskusa sprememb zakona v več mandatih.

ZAKON O KRITIČNI INFRASTRUKTURI IN SISTEM KRIZNEGA UPRAVLJANJA IN VODENJA
Gre za povsem nov zakon, ki bo prvič uredil to področje. Njegov temeljni namen je sistemsko urediti
zagotavljanje neprekinjenega delovanja kritične infrastrukture. Vse to je bilo narejeno z namenom,
da povečamo odpornost države in družbe pred varnostnimi grožnjami. Poudarek predloga je na
neprekinjenem delovanju oblasti na vseh ravneh, neprekinjenosti delovanja javne infrastrukture ter
storitev, neprekinjeni zagotovitvi energije, informacijsko-komunikacijske podpore, preskrbe z vodo in
hrano, zdravstvene oskrbe, prometa in varstva okolja ter finančnega sektorja.
S tem je povezan tudi celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja. Migrantska kriza je samo dodatno
podkrepila ugotovitve projekta in opozorila na potrebo po bolj temeljiti ureditvi sistema. V ta namen
smo pregledali ureditev kriznega upravljanja v nekaterih evropskih državah, preučili slovenske izkušnje z
upravljanjem z nesrečami in z mednarodnimi vajami, pregledali pretekle predloge za ureditev kriznega
upravljanja v naši državi in terminološko opredelili kompleksno krizo. Dosegli smo strokovni dogovor glede
strukture kriznega upravljanja in vodenja in nedavno sprejeli spremembe Zakona o Vladi, podsistemski
akti pa so v zaključni fazi priprave.

UČINKI IN DOSEŽKI
S prenovo sistema smo prispevali k bolj učinkovitemu, bolj usklajenemu in hitrejšemu preprečevanju
in odpravljanju posledic kompleksnih kriz, kar bo državljanom zagotovilo eno najpomembnejših
dobrin – varnost vseh nas.

MODULARNA ZMOGLJIVOST SV
Vzpostavili smo modularno zmogljivost Slovenske vojske za zaščito, reševanje in pomoč, ki zagotavlja
naraščanje zmogljivosti Slovenske vojske za potrebe zaščite, reševanja in pomoči.
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UČINKI IN DOSEŽKI
V prvi fazi je za posredovanje v 15 minutah zagotovljenih 14 pripadnikov SV (helikoptersko reševanje),
v drugi fazi je v 4 urah lahko aktiviranih 54 pripadnikov, v tretji fazi v 24 urah 740 pripadnikov in v četrti
fazi se v 48 urah aktivira 1054 pripadnikov. Natove zmogljivosti še postopno naraščajo do približno
1.600 pripadnikov.

eCALL
V Sloveniji je s 1. decembrom 2015 začel delovati Sistem samodejnega klica v sili iz vozil, imenovan
eCall. Ob klicu se vzpostavi povezava prek omrežja operaterja mobilne telefonije z najbližjim regijskim
centrom za obveščanje (številka 112). S sistemom klica eCall se najprej prenesejo podatki o stanju vozila,
lokaciji vozila, o trku in podobno. Projekt v okviru iHeERO razširja storitev še na uporabo v transportnih
vozilih, ki prevažajo nevarne snovi in na motorna kolesa. V razvoju pa je že tako imenovan eKlic nove
generacije. Vsa vozila, ki bodo izdelana po 1. 1. 2018, bodo morala biti serijsko opremljena z napravami
sistema klica eCall.

UČINKI IN DOSEŽKI
Slovenija je postala prva država EU, ki omogoča sprejem klicev na območju celotne države. Sistem
eCall je vseevropski klic v sili iz vozil, ki omogoča samodejno in tudi ročno sprožanje klicev v sili pri
prometni nesreči.

FALCON IN HELIKOPTERJI SV ZA POMOČ LJUDEM
Z zavodom Slovenija Transplant je bila junija 2015 podpisana pogodba o uporabi letala Falcon za prevoz
človeških organov, namenjenih transplantaciji. Za bolnike je prevoz organov z letalom SV zelo velika
časovna prednost, saj z zelo kratkim časovnim odzivom povečamo možnost, da pacient preživi.
V Republiki Sloveniji se poleg dejavnosti helikopterske nujne medicinske pomoči, ki se izvaja s pomočjo
državnih helikopterjev Policije in Slovenske vojske, izvajajo tudi helikopterski medbolnišnični prevozi. Ti
vključujejo prevoze bolnikov in otrok, med njimi novorojenčkov oziroma nedonošenčkov v inkubatorjih.
V okviru Slovenske vojske prevoze opravlja 151. helikopterska eskadrilja s helikopterji Bell 412 in Cougar
AS532AL, iz vojaškega dela brniškega letališču. Potrebe po prevozih nedonošenčkov z inkubatorjem iz
periferije v UKC iz leta v leto naraščajo. Zato je SV marca na platformi za prevoz bolnikov in poškodovanih
v Bell 412 opravila nadgradnjo, ki omogoča tudi prevoz inkubatorjev.

UČINKI IN DOSEŽKI
Od podpisa pogodbe do danes je bilo iz tujine prepeljanih 24 organov in protistrup, ki ga v Sloveniji
nismo imeli. Sistem prevoza človeških organov za transplantacijo moramo v prihodnje nadgraditi za
prevoz hudo poškodovanih slovenskih državljanov in državljank v ali iz tujine.
Po uspešnem certificiranju v mesecu aprilu smo tako zagotovili varen in hiter prevoz inkubatorjev
iz drugih delov Slovenije v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Poleg prevozov v Sloveniji je bil
izveden tudi uspešen prevoz nedonošenčka iz tujine. Do konca septembra 2017 je bilo prepeljanih 13
nedonošenčkov.
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MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SPREJEM DEKLARACIJE O ZUNANJI POLITIKI RS TER STRATEŠKEGA DOKUMENTA ZUNANJE
POLITIKE RS
Pripravili smo Deklaracijo o zunanji politiki RS, ki jo je Državni zbor potrdil z ustavno večino. Vlada je na
tej osnovi potrdila strateški dokument zunanje politike (“Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana”).
Deklaracija je nadomestila dokument iz l. 1999 in vsebuje dolgoročne prednostne usmeritve za zunanjo
politiko. Strateški dokument podrobneje razdela načine delovanja in prednostne naloge. Dokumenta
omogočata lažje prilagajanje zunanje politike aktualnim razmeram in procesom v mednarodni skupnosti,
obenem pa predstavljata osnovo za enotno zunanjepolitično delovanje.

UČINKI IN DOSEŽKI
Enotna in odzivna zunanja politika krepi ugled države ter ustrezno ščiti interese slovenskih državljanov
ter gospodarskih in drugih pravnih subjektov. Z njo se pridružujemo naporom za zagotavljanje
mednarodnega miru in varnosti, stabilnosti, blaginje in razvoja.

KREPITEV BILATERALNIH ODNOSOV IN OKREPLJENA GOSPODARSKA DIPLOMACIJA
Aktivnosti ministrstva so bile usmerjene v krepitev visoke ravni bilateralnih odnosov s sosednjimi
državami, državami Zahodnega Balkana, z vsemi državami EU. Posebej poudarjamo okrepljeni
strateški partnerstvi z Nemčijo in Francijo ter okrepljeno sodelovanje z državami Beneluksa. Ohranjen
je bil okrepljen dialog z državami Višegrajske skupne na področjih skupnega interesa. Osredotočali smo
se na področja gospodarstva, infrastrukture, energetike, znanosti, izobraževanja in kulture. Vzdrževali
smo reden dialog s Turčijo, s katero je bilo v preteklosti prav tako vzpostavljeno strateško partnerstvo.
Pozornost smo namenjali krepitvi transatlantskega sodelovanja in dialogu z ZDA na vseh ravneh,
ohranjanju rednega političnega dialoga z RF, zlasti v interesu zaščite gospodarskih interesov, krepitvi
odnosov s partnerji v Afriki, Zalivu ter v azijskem prostoru.
Uspešno smo vodili postopek reševanja zapleta pri arbitraži o meji med RS in Hrvaško. Arbitražno
sodišče je junija 2016 izdalo delno arbitražno razsodbo, s katero je soglasno odločilo, da se postopek
arbitraže nadaljuje, saj kršitev sporazuma o arbitraži s strani RS ni bila tako velika, da bi onemogočila
nadaljevanje postopka in s tem pravično, pošteno in nepristransko odločitev o meji. Arbitražno sodišče je
junija 2017 izdalo končno razsodbo o meji, ki je zavezujoča za obe pogodbenici.
Gospodarska diplomacija je okrepila svojo učinkovitost in vidnost ter se utrdila kot ključen element
vseh zunanjepolitičnih aktivnosti. Osredotočali smo se na prioritetne tuje trge (ZDA, Japonska, Turčija),
tradicionalne trge (EU, Zahodni Balkan, RF, Švica) ter perspektivne regije, s katerimi želimo sodelovanje
okrepiti (Kitajska, Zaliv, Centralna Azija, Indija). Krepila se je dinamika gospodarskih delegacij ter mešanih
komisij za gospodarsko sodelovanje. Veliko pozornosti smo namenjali podpori malim in srednjim
podjetjem pri njihovem vstopanju na tuje trge, prav tako si prizadevamo za njihovo aktivno vključitev v
mednarodno razvojno sodelovanje.

UČINKI IN DOSEŽKI
Urejeni in poglobljeni bilateralni odnosi pomembno prispevajo k varnosti, stabilnosti in blaginji.
Obenem so ključni za zaščito pravic pripadnikov avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v
sosednjih državah ter Slovencev po svetu.
Po implementaciji razsodbe o meji med RS in Republiko Hrvaško bo meja jasno določena, s tem pa
bo razjasnjena situacija za vse subjekte, ki živijo in delujejo ob meji.
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Gospodarska diplomacija podpira vstop izvozno usmerjenih podjetij na tuje trge, kar prispeva k
gospodarski rasti in blaginji. Z informacijami ter nasveti pripomoremo, da so poslovne odločitve
gospodarskih subjektov pravočasne, bolj varne in poslovno uspešnejše.

AKTIVNO IN USKLAJENO DELOVANJE V EVROPSKI UNIJI
Skrbeli smo za medresorsko koordinacijo na področju evropskih zadev in za aktivno vključenost RS v
oblikovanje skupne zunanje in varnostne politike EU. Pripravljeni in v Državnem zboru sprejeti sta bili dve
dveletni Deklaraciji o usmeritvah za delovanje RS v institucijah EU. MZZ koordinira slovenska stališča v
pogajanjih EU z Združenim kraljestvom glede izstopa iz EU – pri tem se zavzemamo za čim manjši učinek
na proračun EU in ohranitev pravic slovenskih državljanov, ki živijo v ZK.
Sodelovali smo pri pripravi in predstavitvi predloga RS za zajezitev nelegalnih migracij po t.i.
zahodnobalkanski poti, hkrati pa okrepili dialog z evropskimi partnerji glede ukrepov in predlogov politik
EU.
Opravili smo serijo javnih razprav o prihodnosti EU. Interes širše javnosti za tematike, povezane
s prihodnostjo EU, je bil opažen širše v uniji. Naše aktivnosti so bile usmerjene k močni, povezani in
solidarni EU, obenem smo ostali zavezani njeni nadaljnji integraciji in jasni perspektivi širitve na države
Zahodnega Balkana. Začeli smo priprave na slovensko predsedovanje Svetu EU l. 2021 ter sodelovanje pri
pripravi naslednjega večletnega finančnega okvirja EU.

UČINKI IN DOSEŽKI
EU je temeljni garant stabilnosti in razvoja RS, zato si moramo prizadevati za njeno poglobljeno
integracijo in nemoteno delovanje. Z zagovarjanjem slovenskih stališč glede izstopa ZK iz EU si
bomo prizadevali za vzdržne prilive finančnih sredstev iz evropskega proračuna, prav tako bo
zagotovljena večja gotovost za državljane RS, ki živijo v ZK. Migracijski pritiski s seboj prinašajo
varnostne, gospodarske, humanitarne in socialne izzive. S sodelovanjem pri oblikovanju in izvajanju
skupnih rešitev ščitimo interese RS, njenih državljanov ter gospodarskih in drugih pravnih subjektov.

PREPOZNAVNO DELOVANJE V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH TER PRIZADEVANJA ZA
MEDNARODNO VARNOST, STABILNOST IN BLAGINJO
RS je prevzemala svoj delež odgovornosti za mednarodni mir, varnost in stabilnost. Aktivno smo
sodelovali pri obravnavi posameznih vprašanj in kriznih situacij v različnih forumih (OZN, EU, OVSE,
Nato, Globalna koalicija proti Daesh). Podpiramo približevanja držav ZB evroatlantskim integracijam,
ob poudarjanju mirnega reševanja bilateralnih vprašanj ter polnega spoštovanja prevzetih
mednarodnopravnih obveznosti ter sodb mednarodnih sodišč in tribunalov.
RS ima vidno vlogo na področju človekovih pravic (pravice otrok, enakost spolov, nediskriminacija, pravice
starejših, človekove pravice in okolje, izobraževanje za človekove pravice) ter krepitve mednarodnega
prava in mednarodnega kazenskega pravosodja.
RS je povečevala delež BDP, namenjen mednarodnemu razvojnemu sodelovanju in humanitarni pomoči.
Pripravili smo prenovljeno Resolucijo o MRS ter okrepili sodelovanje z izvajalskimi ustanovami, nevladnimi
organizacijami ter zasebnim sektorjem.
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RS je bila izvoljena v Svet OZN za človekove pravice (leta 2018 mu predsedujemo), Izvršni odbor UNESCO,
Svet guvernerjev IAEA ter Biro Skupščine pogodbenic Rimskega statuta. MZZ in MKGP sta skupaj dosegla
sprejem slovenske pobude, da OZN 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Poravnali smo vse neplačane
finančne obveznosti RS v OZN. K prepoznavnosti pomembno prispeva tudi vsakoletna izvedba Blejskega
strateškega foruma.

UČINKI IN DOSEŽKI
Varnost, stabilnost in naslavljanje vzrokov in posledic kriz in konfliktov, so v političnem, varnostnem
in gospodarskem interesu RS, njenih državljanov ter gospodarskih subjektov. Stabilnost Zahodnega
Balkana je v neposrednem varnostnem in ekonomskem interesu RS. Močni mehanizmi človekovih
pravic, razvoja ter mednarodnega prava ščitijo tudi slovenske državljane ter spodbujajo krepitev
teh sistemov znotraj države. Razvojno sodelovanje je pomemben okvir za preprečevanje konfliktov
in nestabilnosti, zato te aktivnosti prispevajo tudi k varnosti državljanov, koristijo gospodarskemu
sodelovanju ter krepijo prepoznavnosti države.

KREPITEV DIPLOMATSKE PRISOTNOSTI, ZAŠČITA DRŽAVLJANOV TER UČINKOVITO DELOVANJE CELOTNEGA SISTEMA MZZ
Skladno s političnimi in gospodarskimi interesi smo odprli veleposlaništva v Teheranu, Sofiji in Abu
Dhabiju. Pospešeno smo prevzemali nepremičnine diplomatskih predstavništev nekdanje SFRJ, ki smo
jih pridobili skladno s Sporazumom o nasledstvu. Razširili smo mrežo lokacij, kjer sodelujemo z zunanjim
ponudnikom storitev (outsourcing), kar olajša vizumske postopke. Skrbeli smo za sporazume o vizumskem
zastopanju s strani drugih držav EU na lokacijah, kjer nimamo svoje prisotnosti, ter za zagotavljanje
pomoči slovenskim državljanom v okviru konzularnega sodelovanja s članicami EU. V obdobju, ki ga je
zaznamovala vrsta terorističnih napadov, smo vzpostavili učinkovito delujoč sistem kriznega upravljanja.
Prav tako je bila ustrezna konzularna zaščita nudena državljanom, ki so jih prizadele večje naravne
nesreče. Uvedena je bila storitev SMS obveščanja “VELEPOSLANIŠTVO”.
Ministrstvo je brez povečanja proračunskih sredstev zagotavljalo pogoje za poln obseg delovanja MZZ ter
DKP mreže, vključno z investicijami. V tem mandatu smo prvič po več letih zaposlili pripravnike.

UČINKI IN DOSEŽKI
Krepitev diplomatske prisotnosti odpira dodatne možnosti za vstop slovenskih podjetij in proizvodov
na tuja tržišča, obenem se na ta način izboljša konzularna zaščita ter okrepi politična in siceršnja
prepoznavnost RS. Z razširitvijo sodelovanja z zunanjimi ponudniki je olajšan način vzpostavljanja
stikov na gospodarskem, kulturnem in izobraževalnem področju.
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UGODNO INVESTICIJSKO OKOLJE
Prilivi vhodnih neposrednih investicij rastejo od 2013 naprej, v zadnjih letih predvsem 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. SPIRIT napoveduje, da kar 37,5 % podjetij s tujim
kapitalom, ki so razkrila svoje investicijske načrte, v 2017 načrtuje širitev v Sloveniji, ker je 6,4 odstotnih
točk več kot leto prej.
Med 2014 in 2016 je bilo dodeljenih 29,1 milijonov evrov finančnih spodbud za tuje neposredne investicije.
V letu 2017 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 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.
Izpostavljamo napore Vlade RS za pridobitev strateške investicija Magna Steyr ter začetek gradnje
Yaskawine tovarne robotov.
Vlada RS je sprejela tudi Zakon o spodbujanju investicij, ki predvsem prinaša enako obravnavo tako
domačih kot tujih investitorjev z vidika možnosti dodelitve investicijskih spodbud.

UČINKI IN DOSEŽKI
Več investicij prinaša več delovnih mest v regijo ter vpliva na dvig plač v okolju zaradi konkurence
med delodajalci. Zaradi specifičnih potreb določenih podjetij, šole v bližini odpirajo tudi posebne
šolske programe, da se zagotovi ustrezen kader za nova delovna mesta (denimo strojnik v primeru
Yaskawa). K ustvarjanju kadrov, ki jih trg želi, pomembno pripomorejo tudi učni izdelovalni
laboratoriji – vlada je podprla že tri takšne laboratorije, v Slovenj Gradcu, Postojni in Trbovljah.

BOLJŠE POSLOVNO OKOLJE
Z novelo zakona o dohodnini smo razbremenili del plače za poslovno uspešnost in božičnico, ki se
do višine 70 % povprečne mesečne plače ne štejeta v davčno osnovo. Slednje omogoča podjetjem
nagrajevanje najbolj produktivnih delavcev. Potezo pozdravlja tudi samo gospodarstvo, saj bo povprečno
izplačilo 13. plače lahko višje za četrtino, pa tudi več podjetij se bo zaradi ugodnejših razmer odločilo za
dodatno nagrajevanje zaposlenih.
Vlada je sprejela tudi sveženj treh zakonov s področja gradenj in urejanja prostora, ki prinašajo
racionalnejše in krajše postopke, lažje usklajevanje različnih interesov, večjo pravno varnost vlagateljev in
učinkovitejši nadzor. Trojček prinaša tudi mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov
v prostoru s pomočjo novoustanovljene vladne komisije za prostorski razvoj. Med novostmi so še enoten
postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena, z institutom lokacijske
preveritve pa bo občina denimo lahko dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev. Za gradbeno dovoljenje bo po novem potrebne manj dokumentacije, pridobivanje soglasij pa bo
krajše. Gradbeni zakon prinaša tudi možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj.
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UČINKI IN DOSEŽKI
Po analizi trga smo ugotovili, da gospodarstvo potrebuje bolj ugodno davčno zakonodajo, ki bo
omogočala lažje nagrajevanje in motiviranje boljših delavcev, zato smo temu sledili s prvim
korakom oz. malo davčno reformo, kjer nagrajevanje do 70 % povprečne plače ni obdavčeno. Drugi
večji problem so bili zapleteni in predvsem dolgotrajni postopki pridobivanja dovolj za gradnjo, kar
smo rešili z gradbenim trojčkom, ki zagotavlja krajše in enostavnejše postopke in iskanje ravnovesja
med gospodarskimi in okoljskimi interesi s pomočjo »arbitra«. Tretji pomemben korak nas še čaka,
to je bolj fleksibilna delovno-pravna zakonodaja.

RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA
Na začetku mandata te vlade se je ponovno osamosvojila Slovenska turistična organizacija (STO), in sicer
z jasnim namenom – promocija slovenskega turizma. Za namen promocije na tujih trgih je bilo v zadnjih
letih tudi namenjenih bistveno več sredstev – ta se s 5 milijonov povečala na 12 milijonov evrov.
Vlada je sprejela nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, s katerim se predlaga uvedba sistemskega
vira financiranja delovanja Slovenske turistične organizacije ter deregulacija poklica turističnega
spremljevalca.
Vlada je potrdila tudi Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021, ki je ključen strateški
dokument na področju turizma, v katerem so opisani ukrepi in aktivnosti za uresničitev zastavljenih ciljev
in vizije slovenskega turizma. Strategijo so sooblikovali in potrdili tudi vsi ključni deležniki, kar pomeni
dobro osnovo za njeno izvedbo.
S 1. decembrom 2017 je v veljavo stopil tudi v letu 2016 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o gostinstvu. S tem se je vzpostavil enoten register nastanitvenih objektov, ki predstavlja eno
pomembno administrativno oviro manj, saj ponudniki nočitev sedaj poročajo o svojih gostih le na eno
mesto, namesto na štiri različna mesta.
Vlada je sprejela tudi Zakon o Kobilarni Lipica, ki Lipico vidi kot enovito destinacijo in v njej omogoča razvoj
turistične dejavnosti ob ustrezni skrbi za konje in kulturno dediščino. Lipica je kot takšna pomemben
element slovenske turistične ponudbe.

UČINKI IN DOSEŽKI
Rezultati slovenskega turizma so rekordni, prihodi tujih turistov so v primerjavi z lani zrasli za 14 %.
To je spodbudno tudi za gospodarstvo, saj prihod gostov v določen kraj pomeni pomembno tržno
priložnost za podjetja, ki tam delujejo. Turizem ustvarja tudi nova delovna mesta in destinacijam
daje dodaten utrip, saj je tako bistveno več kulturnih, športnih in drugih prireditev. Ob začrtani
strategiji rasti slovenskega turizma se turistične tokove tudi ustrezno usmerja in v času ter prostoru
goste razprši, da ne bi prišlo do prevelike obremenjenosti posameznih krajev.
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

REVITALIZACIJA GOZDNO-LESNE VERIGE

PODROČJE VODA

Les je eden izmed naravnih virov, ki ga ima Slovenija v izobilju, saj je skoraj 60 % površine države porasle
z gozdom in lesna industrija je bila v preteklosti ena najpomembnejših panog, ki je zaposlovala okrog
50.000 delavcev.
Na ministrstvu smo ustanovili Direktorat za lesarstvo, z namenom oživitve lesnopredelovalne verige,
povečanja konkurenčnosti lesarstva in ustvarjanje razmer za gospodarsko rast.
Direktorat za lesarstvo aktivno sodeluje pri oblikovanju zakonodaje in strateških dokumentov, ki vključujejo
razvoj lesne industrije in v vsakoletnem Poslovnem načrtu EKO Sklada, za namene povečanja energetske
učinkovitosti javnih in zasebnih stavb, dodatno stimulira uporaba lesa in lesnih proizvodov. Sodeluje tudi
pri delu medresorske delovne skupine za prenovo Uredbe o zelenem javnem naročanju in medresorske
delovne skupine za pripravo Strategije umne rabe lesa slabše kakovosti za ogrevanje.
Skupno je Direktorat za lesarstvo do sedaj finančno podprl 63 projektov. Finančna sredstva je prejelo 134
podjetij. Do konca letošnjega leta bo lesarskim podjetjem in lesarski panogi dodeljenih preko 10 milijonov
evrov nepovratnih sredstev.

Pripravili smo celovito reorganizacijo področja upravljanja z vodami in vzpostavili portal eVode.
S 1. septembrom 2015 je z delovanjem pričel nov organ v sestavi MOP - Direkcija RS za vode, ki na
enem mestu in v eni instituciji združuje vse, do sedaj na številne institucije razkropljene in nepovezane
upravljavske funkcije na področju voda.
Sprejeli smo Načrt upravljanja z vodami (NUV) na vodnih območjih Donave in vodnem območju
Jadranskega morja. Gre za enega od ključnih dokumentov na področju upravljanja z vodami. Poglavitni
namen je opredelitev ciljev doseganja dobrega stanja površinskih in podzemnih voda, preprečevanje
nadaljnjega slabšanja stanja vodnih ekosistemov, spodbujanje trajnostne rabe vode ter zagotavljanje
večjega varstva in izboljševanje vodnega okolja.
Sprejeli smo načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017 – 2021 (NZPO). Nabor ukrepov in projektov
za obdobje 2017 - 2021 je ovrednoten na približno 540 milijonov evrov (oziroma približno 110 milijonov
evrov letno), obenem pa se na ravni Slovenije ocenjuje, da je v obdobju 2017 - 2021 za protipoplavne
ukrepe realno razpoložljivih in dosegljivih približno 400 milijonov evrov (približno 80 milijonov evrov
letno) iz naslova različnih virov financiranja (od tega približno 100 mio EUR iz Sklada za vode in približno
105 milijonov evrov iz EU kohezije (skupaj z lastno udeležbo)).
Sprejeli smo Načrt upravljanja z morskim okoljem (NUMO), katerega namen in cilj je pospeševanje
trajnostne rabe morij in ohranjanje morskih ekosistemov in doseganje dobrega stanja morskega okolja
do leta 2020.
Sprejeli smo uredbe o koncesiji za rabo vode. Z njihovim sprejetjem je vlada zaključila desetletno
obdobje, ko uporabniki vode, kljub dejansko izvedeni rabi, niso imeli podeljenih koncesij za rabo te vode.
Vzpostavili smo vodna zemljišča, prenovili hidrografijo in vzpostavili vodni kataster. Vodni kataster
bo javno in brezplačno dostopen v okviru portala eVode, ki tvorijo informacijsko platformo na področju
upravljanja z vodami.

UČINKI IN DOSEŽKI
Podjetjem pomagamo pri promociji končnih lesenih izdelkov, ki so v svetovnem merilu trenutno
priljubljena tržna niša. Spodbujamo tudi sam razvoj tovrstnih izdelkov, najpomembnejša pa je podpora
tistim regijam, ki so nekoč živele od lesne industrije in kjer je danes veliko ljudi iz te panoge brez
službe. Eden takšnih primerov je Učni izdelovalni center Postojna, ki se ukvarja tudi s prekvalifikacijo
teh kadrov v kadre, ki jih trg danes potrebuje, kar ne pomeni nujno, da se prekvalificirajo za delo v
povsem drugi panogi, lahko pomeni zgolj, da se prilagodijo trendom v panogi.

DOGOVORI ZA RAZVOJ REGIJ
Dogovori za razvoj regij so nov instrument regionalne politike. Na podlagi uskladitve projektov med
regijami in ministrstvi je bilo jeseni 2017 podpisanih 9 dogovorov za razvoj regij, v okviru katerih bo
podprtih 29 projektov v skupni vrednosti nekaj več kot 100 milijonov evrov.
Za drugo povabilo za razvoj regij je vlada že dodelila dodatne pravice porabe iz sredstev Operativnega
programa evropske kohezijske politike, tako regije že pripravljajo svoje predloge projektov. V okviru
drugega povabila smo zagotovili več nekaj manj kot 419 milijonov evrov sredstev evropske kohezijske
politike, od tega 285 mio za Vzhodno kohezijsko regijo in 133 mio za Zahodno kohezijsko regijo.

UČINKI IN DOSEŽKI
Z dogovori smo dosegli, da se v tem programskem obdobju sredstva za podporo regionalnim
razvojnim programom ne bodo bistveno zmanjšala, kljub spremenjenemu načinu financiranja
regionalnega razvoja. Projekti znotraj teh dogovorov so pisani na kožo ljudem, saj prinašajo nova
delovna mesta, urejajo komunalno infrastrukturo, omogočajo lažjo in hitrejšo dostopnost do
večjih mest, predstavljajo temelje za manj onesnaženo okolje in za razvoj turističnih dejavnosti v
regijah itd.
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UČINKI IN DOSEŽKI
Reorganizacija celotnega področja upravljanja z vodami, da bo bolj učinkovito in pregledno.
Ukrepi in projekti predvidevajo številne gradbene in negradbene projekte, s katerimi se bo prioritetno
zmanjševala poplavna ogroženost na najbolj poplavno ogroženih porečjih v Sloveniji kot so Savinja,
Drava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška Bistrica, Vipava, Sora, Mura, Ledava in drugi.
V Sloveniji dobivamo prvo uradno evidenco vodnih zemljišč, ki celovito pokriva vsa vodna zemljišča
celinskih voda v državi. Z jasno in transparentno določitvijo vodnih zemljišč in prenovljenimi podatki
hidrografije bo narejen napredek pri krajšanju številnih postopkov na področjih upravljanja z vodami,
urejanja prostora in graditve objektov, novi podatki pa bodo pomembno prispevali k bolj učinkovitemu
upravljanju z vodami v Sloveniji.

PODROČJE OKOLJA IN NARAVE
Sprejeli smo Zakon o dimnikarskih storitvah. 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.
Sprejeli smo Poročilo o okolju v Republiki Sloveniji 2017. Poročilo na podlagi kazalcev stanja okolja
in rezultatov monitoringov okolja prikaže stanje okolja ločeno za naslednje elemente okolja: biotska
raznovrstnost, zrak, vode, tla, ravnanje z viri in odpadki, podnebne spremembe, hrup v okolju,
elektromagnetna sevanja v okolju in biotehnologija ter biološka varnost.
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Na področju krožnega gospodarstva smo sprejeli 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 podnebni sporazum v Sloveniji. Sporazum 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.
Sprejeli smo 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 smo začeli proces povezovanja znanja ter doseganja konsenza glede vizije, da je zeleno
gospodarstvo strateška usmeritev države.
Sprejeli smo 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.
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bila vzpostavljena v okviru akcijskega načrta interventnih aktivnosti zaradi poplav. MOP je s to aplikacijo
zmagal na natečaju za dosežek informatike in računalništva v javni upravi v letu 2015. Prednost LIDAR
je, da je obrnjena h končnim uporabnikom in upošteva koncepte ter moderne smernice računalništva v
oblaku (open data, ponovna uporaba informacijskih rešitev in lastno znanje).

UČINKI IN DOSEŽKI
S prenovo prostorske in gradbene zakonodaje smo poskrbeli, da se za graditelje poenostavljajo
postopki graditve, vendar ne na škodo kvalitetnega prostorskega razvoja.
V letu 2016 je ministrstvo pričelo 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).

UČINKI IN DOSEŽKI
Nov sistem uporabnikom dimnikarskih storitev 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.

PODROČJE PROSTORA, GRADITVE IN STANOVANJ
Sprejeli smo nov Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon in Zakon o arhitekturni in inženirski
dejavnosti. Celovita prenova 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«.
Vzpostavili smo sistem za evidentiranje upravnih aktov na področju graditve in začeti projekti
eProstor. V sklopu Prostorskega informacijskega sistema (PIS) je bil izdelan sistem za evidentiranje
upravnih aktov na področju graditve (gradbena dovoljenja, uporabna dovoljenja). Javnim uslužbencem
so na enem mestu dostopne vse zbirke podatkov, ki jih potrebujejo za vodenje upravnih in inšpekcijskih
zadev s področja graditve.
Sprejeli smo Resolucijo 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 teku je več pilotnih
projektov (stanovanjske skupnosti za mlade, pilotni projekt službe za najemniško upravljanje), izdelana
študija vpeljave stanovanjskega dodatka v povezavi z novo najemninsko politiko.
Vzpostavili smo aplikacijo LIDAR. Gre za prosto dostopno zbirko podatkov o reliefu celotnega površja
Slovenije, pridobljenih s pomočjo laserskega skeniranja tal. Poleg Slovenije imata v Evropi take podatke,
za vso državo in brezplačno na razpolago, še Danska in Nizozemska. Distribucija LIDAR podatkov je
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MINISTRSTVO ZA KULTURO

DOSEŽKI
V letu 2017 sta bila sprejeta nov Zakon o Prešernovi nagradi, s katerim se ohranja podeljevanje
najvišjih nagrad na področju ustvarjalnosti in Zakon o Slovenski matici, ki bo zagotovil ureditev
osnovnega sistemskega financiranja, ki ga je bila Slovenska matica deležna v preteklosti in bo tudi v
prihodnje omogočalo vzpostavitev pogojev, v katerih bo lahko nadaljevala svoje delo. Sprejeta je bila
tudi arhitekturna politika »Arhitektura za ljudi«.
Junija 2017 je bil ustanovljen, novembra 2017 pa tudi odprt Center za kreativnost, ki bo kot platforma
deloval v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Center bo v prihodnjih šestih letih vzpostavljal
podporno okolje za razvoj KKS in skrbel za opolnomočenje sektorja z razvojem novih kreativnih in
podjetniških znanj ter prenosom ustvarjalnosti v gospodarstvo in druge sektorje.

MINISTRSTVO ZA KULTURO
POVEČANA PREPOZNAVNOST KULTURNE DEDIŠČINE
Spominska cerkev Sv. Duha na Javorci, ki je že od leta 1999 razglašena za kulturni spomenik državnega
pomena, je bila uvrščena med letošnje spomenike posebnega zgodovinskega in kulturnega pomena, ki
se jim bo marca 2018 tudi uradno podelil znak evropske dediščine.
Medvladni odbor za varovanje nesnovne kulturne dediščine je na svojem letnem zasedanju, ki poteka v
Južni Koreji, 7. decembra 2017, sprejel odločitev o vpisu Obhodov kurentov na UNESCO Reprezentativni
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Ministrstvo je oddalo nominacijo »Klekljanje čipk v Sloveniji« za vpis na Unesco Reprezentativni seznam
nesnovne kulturne dediščine človeštva in sodelovalo pri večnacionalni nominaciji Suhozidne gradnje, ki
jo je vložila Republika Ciper.

Ministrstvo za kulturo je prvič po letu 2012 izvedlo Javni razpis za izbor kulturnih projektov na
področju nepremične kulturne dediščine (za leti 2017 in 2018), v okviru katerega bo v letošnjem in
prihodnjem letu na podlagi javnega razpisa sofinanciralo obnovo 44 kulturnih spomenikov v skupni
višini 1,52 mio evrov.
Ministrstvo je nadaljevalo z izvedbo projekta eDediščina, začel pa se je izvajati tudi projekt razvoja
in vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva – e-ARH, ki predstavlja najobsežnejši in hkrati
najbolj ambiciozen projekt slovenske arhivske stroke.

VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV IN JAVNA KULTURNA INFRASTRUKTURA
Na kulturnih spomenikih v lasti RS so bila v letu 2017 izvedena različna nujna investicijsko vzdrževalna
dela, in sicer: na gradu Gradac, dvorcu Dornava, gradu Ptuj, Kulturnem domu Črnomelj in sicer muzeju
na prostem Rogatec. Izvedene so bile arheološke raziskave na gradu Borl, starem gradu Negova in na
obzidju gradu Ptuj. Izvedeno je bilo tudi vzdrževanje parkov na območju gradu Snežnik, gradu Borl,
dvorcu Dornava, gradu Pišece, gradu Gradac, gradu Hmeljnik, gradu Šrajbarski turn, gradu Viltuš in gradu
Turjak. Center za upravljanje dediščine živega srebra v Idriji je nadaljeval z ohranjanjem Unesco tehniške
dediščine: zaključene bodo vse spremljajoče aktivnosti projekta Topilnica, zaključila se je nujna
sanacija klavž. V kompleksu Parka vojaške zgodovine v Pivki je ministrstvo s prenovo prostorov Muzeju
novejše zgodovine Slovenije, Tehniškemu muzeju Slovenije in Narodnemu muzeju Slovenije zagotovilo
dodatne depojske prostore (skupne površine 2.868 m²) za hranjenje in varovanje predmetov nacionalno
pomembne kulturne dediščine. Depoji so v enem delu tudi ogledni.

KNJIŽNIČNA IN FILMSKA DEJAVNOST
Sofinanciran je bil nakup novega bibliobusa za Knjižnico Bena Zupančiča Postojna. Za izboljšanje bralne
pismenosti in spodbujanje branje je ministrstvo skupaj z Združenjem splošnih knjižnic in Skupnostjo
občin Slovenije z v letu 2017 organiziralo projekt »Branju prijazna občina«.
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.
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URAD RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
OHRANJANJE SLOVENSKEGA JEZIKA IN NACIONALNE IDENTITETE
Urad si je prizadeval za ohranjanje, krepitev in razvoj skupnega jezikovnega in kulturnega prostora. S
krepitvijo medresorskega in čezmejnega sodelovanja se je dosegel povečan interes za učenje slovenskega
jezika v zamejstvu in po svetu. Prizadevanja so bila usmerjena v sistemsko ureditev dvojezičnega šolstva
v zamejstvu, primeroma Kanalska dolina. Uvajanje jezika v šole z izkazanim interesom (Medžimurje,
Hrvaška) so dvignila kakovost učenja jezika na ravni vrtec - osnovna šola - srednja šola - mladi, vključno
s prenosom slovenske kulture in identitete.
Ključno za prepoznavnost slovenskih avtohtonih skupnosti in slovenske kulturne identitete v Italiji je
bilo odprtje Tržaškega knjižnega središča, ter v nadaljevanju gradnja mreže slovenskih knjižnih središč ,v
Celovcu in Dunaju, nazadnje pa v Monoštru.
Posebna pozornost je bila namenjena glasbeni šoli v Celovcu, zagotovili smo poučevanje glasbenega
pouka, v slovenskem jeziku. Na Dunaju se je končala obnova slovenskega doma Korotan, vključno z
vzpostavitvijo tematske sobe Huga Wolfa, glasbenika slovenskega rodu, ki je živel in delal na Dunaju.
Otvoritev enote Inštituta za narodnostna vprašanja v Slovenskem domu na Reki.

POLITIKA SKUPNEGA GOSPODARSKEGA REGIJSKEGA PROSTORA in ČEZMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE
Zaradi zavedanja, da se narodnostna zavest Slovencev, živečih izven meja Slovenije, krepi tudi skozi
ekonomsko samostojnost, smo na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, veliko svojih razvojnih
aktivnosti usmerjali v krepitev gospodarskega sodelovanja ter tako ustvarjanja širšega skupnega regijskega
kulturnega in gospodarskega prostora med državami.
Okrepili in prenovili smo delovanje medresorske skupine za izvajanje akcijskega načrta Strategije vlade
Republike Slovenije o sodelovanju med Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih
državah na področju gospodarstva do leta 2020. Z odprtjem Tržaškega knjižnega središča (TKS Trst) smo
omogočili izvedbo kakovostnih slovenskih programskih vsebin ter zagotovili, da programske vsebine
krepijo tudi prostore drugih kulturnih središč v sosednjih državah. Projekti otvoritve obnovljene stavbe
Bazovica na Reki ter odprtje raziskovalne enote INV v teh prostorih pomembno prispeva k krepitvi slovenske
identitete na prostoru Hrvaške, ureditev prostorov za Slovence v Splitu, obnova kulturno - gospodarskega
centra v Monoštru in povezava z vzorčno kmetijo, podpisan sporazum z Ministrstvom za kmetijstvo in
nakup zemljišča za vzorčno kmetijo Gorski Kotar na Hrvaškem, omogočajo krepitev gospodarske moči
slovenskih manjšinskih skupnosti v sosednjih državah, ustvarjanje novih delovnih mest na obeh straneh
meje z aktivnim povezovanjem slovenskih skupnosti, z organizacijo skupnih dogodkov za spodbujanje
čezmejnih projektov Italija, Avstrija, Hrvaška in Madžarska.

KROŽENJE MOŽGANOV
Kot odgovor na problem bega možganov smo se tudi na Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po
svetu aktivno zavzemali za uveljavitev novega pogleda in strategij povezovanja z mladimi, ki odhajajo v
tujino na študij ali izpopolnjevanje, s tako imenovano novo strategijo, imenovano kroženje možganov.
Z aktivnostmi vodenja evidenc in dopolnjevanja imenika slovenskih raziskovalcev v tujini, sodelovanja
z univerzami v RS, z Inštitutom za narodnostna vprašanja, z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in
migracije ZRC SAZU, sodelovanjem s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu, z Inštitutom Urbana
Jarnika v Celovcu in Slovenskim znanstvenim inštitutom v Celovcu, z društvom VTIS (Društvo v tujini
izobraženih Slovencev), z ASEF -Slovensko ameriško izobraževalno fundacijo iz San Francisca, želimo
pomagati ter vzpodbujati konstanten kontakt, izmenjavo izkušenj, prenos znanja v domovino Slovenijo
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ter širiti zavedanje o pomembnosti sodelovanja in zelo pomembnih dosežkov slovenskih izobražencev,
ki krepijo narodno zavednost in opozoriti nas pomen ponosa na dosežke slovenskega znanja. Skupaj z
drugimi resorji pa aktivno sodelujemo pri ustvarjanju in izboljševanju pogojev, ki bi omogočili mladim
povratek v matično domovino, po zaključku študija ali izobraževanja v tujini.

STALNO POVEČEVANJE SREDSTEV IN PRAVOČASNO ZAGOTAVLJANJE FINANCIRANJA
Povečanje deleža sredstev, namenjenih slovenski skupnosti in njihovim projektom izven RS omogoča
izvajanje novih, inovativnih razvojnih projektov in projektov za ohranitev in krepitev narodne pripadnosti
slovenstvu.
Pravočasna izvedba razpisa B – Svet in A – v začetku leta zagotavlja redno delovanje institucijam in
društvom brez premostitvenih kreditov in dražjih virov financiranja projektov.
Urad je povečal napore za pripravo in uspešno pridobivanje čezmejnih in transnacionalnih projektov
slovenskih društev in institucij izven RS iz virov sredstev EU ter tako omogoča in pomaga društvom in
drugim asociacijam pri izvedbi razvojnih vsebin, ki pomembno vplivajo na razvoj in obstoj naših skupnosti
v državah izven meja RS.

MLADI IN ŠPORT
Na področju mladinskega sektorja smo naša prizadevanja usmerili v nove oblike povezovanja in aktivne
participacije mladih Slovencev iz sosednjih držav in sveta v slovenskih strukturah, v mladinskem sektorju
v Sloveniji in v okviru slovenskega čezmejnega gospodarskega prostora izhajajoč iz skupnega imenovalca,
ki so slovenska identiteta, kultura in jezik. Tako je bilo zamejskim startupom omogočena udeležba na
največji start-up konferenci v regiji PODIM konferenci. V sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije smo
organizirali treninge za mlade, kjer so se predstavniki organizacij iz sosednjih držav in Slovenije med seboj
povezovali in oblikovali ideje za projekte za mlade, ki jih bomo uporabljali kot smernice v prihodnje. Mladi
so se povezovali tudi preko športa, tako sodelujemo pri pripravi vsakoletnega zamejskega nogometnega
turnirja.
S ciljem lažjega povezovanja je bila ustvarjena tudi Facebook skupina »Mladi Slovenci iz zamejstva in
sveta«, ki je v petih mesecih delovanja dosegla več kot 200 članov, in adrema za mlade, kjer se mlade
obvešča o aktualnih razpisih za štipendije, pripravništva, o dogodkih in drugo. Vsako trimesečje pozovemo
mladinske organizacije, da posredujejo informacije o dogodkih, ki jih pripravljajo. Te informacije združimo
v napovednik dogodkov za mlade in jih posredujemo preko različnih komunikacijskih kanalov.
Preko vsakoletnega razpisa si prizadevamo podpreti projekte, ki so namenjeni mladim zasledujoč
naslednje cilje: kroženje možganov, olajšanje začetka delovne kariere, spodbujanje aktivne participacije v
mladinskem sektorju in v slovenskih strukturah, ozaveščanje o prednostih poznavanja slovenskega jezika
in kulture s ciljem profesionalnega izobraževanja in delovanja v obmejnih regijah in mreženje na področju
podjetništva, gospodarstva, start-up okolja in regijskega povezovanja.

43

DOSEŽKI V MANDATU VLADE DR. MIRA CERARJA
Gospodarska rast bo v 2017 presegla 4,4 %,
javnoﬁnančni primanjkljaj pa se bo po
napovedih s 5 % BDP v 2014, znižal na 0,8 %
v 2017

Brezposelnost med mladimi se je
prepolovila: januar 2014 33.920, oktober

2017 pa 17.348

Dostopnost javnih storitev od doma:

na eUpravi na voljo 300 postopkov v slovenščini,
preko 80 v italijanščini in madžarščini ter
preko 150 v znakovnem jeziku
Navzgor obrnjen trend ﬁnanciranja

področja vzgoje in izobraževanja – v

2018 dodatnih 18-20 milijonov evrov za
znanost

Slovenija je ena prvih držav v EU, ki je na
evropskih koridorjih zagotovila mrežo

hitrih električnih polnilnic

Do danes smo z evropskimi sredstvi
podprli več kot 270 projektov, programov ali
javnih razpisov v skupni vrednosti 1,7

milijarde evrov

Spodbujamo uporabo lokalno
pridelane hrane, z razglasitvijo

svetovnega dneva čebel pa smo prvi

Brezposelnost se je iz skoraj 130.000 v
letu 2014 znižala na manj kot 85.000 v
letošnjem letu

Informacijske rešitve zdravstvenega sistema:
91 % vseh napotnic je elektronskih,

89 % vseh receptov se že izdaja v
elektronski obliki

Učinkovit boj proti gospodarski
kriminaliteti in izboljšanje

prometne varnosti – delež prekoračitev

hitrosti je po oceni DARS padel s 30 % na 3 %.
Samo v letu 2017 198 milijonov evrov
za prepotrebne investicije v cestno

infrastrukturo

Zmanjšanje časa reševanja sodnih
zadev: 2013 420 dni, 2017 277 dni
Prilivi vhodnih neposrednih
investicij rastejo od 2013 naprej: konec
leta 2014 so tuje investicije znašale 27,3 %
BDP, 2016 pa 32,6 %

S prenovo prostorske in gradbene zakonodaje

glasniki glede pomena čebel za celotno
človeštvo

smo poenostavili graditev objektov in
uzakonili ﬂeksibilnejše mehanizme

Povečanje sredstev za obrambo in

Enotna in odzivna zunanja politika,

posledično tudi za večjo varnost vseh

Obhodi kurentov so vpisani na
UNESCO Reprezentativni seznam nesnovne

kulturne dediščine človeštva;
prvič po letu 2012 smo izvedli javni razpis, na
podlagi katerega bomo soﬁnancirali

obnovo 44 kulturnih spomenikov

ki krepi ugled države ter ustrezno ščiti interese
slovenskih državljanov ter gospodarskih in
drugih pravnih subjektov

Še naprej širimo mrežo slovenskih

znanstvenikov v zamejstvu in po
svetu in krepimo sodelovanje s
čezmejnimi regijami

