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9. PREDHODNE POGOJENOSTI
9.1 Opredelitev veljavnih predhodnih pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja
Tabela 24: Opredelitev veljavnih predhodnih pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja
Veljavna predhodna
pogojenost, za katero
so odgovorni
nacionalni organi

Prednostna
os oziroma
osi, na
katere se
nanaša
pogojenost

Predhodne pogojenosti za tematske cilje
1.1 Raziskave in inovacije: Mednarodna
obstoj nacionalne ali
konkurenčno
regionalne strategije za
st raziskav,
pametno specializacijo v
inovacij in
skladu z nacionalnim
tehnološkega
programom reform, da bi
razvoja v
se izkoristili zasebni izdatki skladu s
za raziskave in inovacije,
pametno
pri čemer ima ta program
specializacijo
lastnosti uspešnih
za večjo
nacionalnih ali regionalnih
konkurenčno
sistemov za raziskave in
st in
inovacije.
ozelenitev
gospodarstva

1.2 Infrastruktura za
raziskave in inovacije:

Mednarodna
konkurenčno

Izpolnjena
predhodna
pogojenost:
da/ne/delno

Merila

Izpolnjena merila
da/ne

Ne.

Oblikovana je nacionalna
ali regionalna strategija
za pametno
specializacijo, ki:

Ne.

Reference (če je izpolnjeno)
(sklicevanje na strategije, pravne
podlage ali druge ustrezne
dokumente, sklicevanje na odstavke,
članke ali dele dokumentov s
povezavo ali drugo povezavo do
celotnega besedila)

Pojasnilo (kadar je
ustrezno)

Organ upravljanja vodi
in koordinira pripravo
Strategije pametne
specializacije, ki je v
zaključni fazi priprave.

– temelji na analizi
prednosti, pomanjkljivosti,
priložnosti in tveganj
(analizi SWOT) ali
podobni analizi, da se viri
usmerijo v omejen sklop
prednostnih nalog v zvezi
z raziskavami in
inovacijami;
– navaja ukrepe za
spodbujanje zasebnih
naložb v raziskave in
tehnološki razvoj;
– vključuje mehanizem
spremljanja.

Ne.

Sprejet je okvir, v
katerem so navedena
razpoložljiva proračunska
sredstva za raziskave in
razvoj.
Sprejet je okvirni večletni
načrt za pripravo

Ne.

Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture
2011–2020

Strategija pametne
specializacije je v fazi
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obstoj večletnega načrta
za pripravo proračuna in
določitev prednostnih
naložb.

2.1 Digitalna rast: Strateški
okvir politik za digitalno
rast, da se spodbudijo
cenovno dostopne,
visokokakovostne in
interoperabilne zasebne in
javne storitve (vključno s
čezmejnimi pobudami), ki
jih omogočajo IKT, ter da
bi državljani, vključno z
ranljivimi skupinami,
podjetja in javne uprave te
storitve uporabljali v
večjem obsegu.

st raziskav,
inovacij in
tehnološkeg
a razvoja v
skladu s
pametno
specializacijo
za večjo
konkurenčno
st in
ozelenitev
gospodarstv
a
Povečanje
dostopnosti
do
informacijsko
komunikacijs
kih tehnologij
ter njihove
uporabe in
kakovosti

proračuna in določitev
prednostnih naložb,
povezanih s prednostnimi
nalogami Unije in po
potrebi z Evropskim
strateškim forumom za
raziskovalne
infrastrukture (ESFRI).

Ne.

Sprejet aprila 2011, velja do 2020,
presoja v letu 2015
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mv
zt.gov.si/pageuploads/pdf/znanost/RISS/
SIR.pdf

priprave.

Vzpostavljen je npr.
strateški okvir politik o
digitalni rasti, na primer v
okviru nacionalne ali
regionalne strategije za
pametno specializacijo, ki
vsebuje:

Ne.

Pripravlja se strategija Digitalna
Slovenija, ki pokriva vse vidike Digitalne
agende za Evropo. Strategija bo
upoštevala usmeritve nacionalne
Strategije pametne specializacije.

Strategija pametne
specializacije je v fazi
priprave, zato natančnih
povezav med
relevantnimi deli obeh
dokumentov v tem
trenutku še ne moremo
opredeliti.

– pripravo proračuna in
razvrstitev prednosti pri
ukrepih z uporabo analize
SWOT ali podobne analize,
skladne s kazalnikom
napredka evropske
digitalne agende;

Ne.

Strategija Digitalna Slovenija bo
vsebovala analizo SWOT, ki omogoča
določitev prednostnih naložb, pripravljen
pa bo tudi akcijski načrt za izvedbo, ki bo
vseboval oceno potreb po sredstvih in
možne vire financiranja (nacionalna in EU
sredstva).
Vir podatkov za analizo: SURS, UMAR,
SPIRIT. GZS in Semafor Evropske
digitalne agende.
. http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/scoreboard

Natančne informacije za
strategijo bodo na voljo
ob sprejetju Strategije
pametne specializacije.

– izvedeno analizo
uravnoteženosti podpore
povpraševanju po IKT in
ponudbi teh tehnologij;

Ne.

Informacije za analizo, ki pokriva
socialno-ekonomska vprašanja: izvedena
je bila analiza “E-kompetentni državljan
RS” z namenom izboljšati uporabo IKT
storitev in krepiti e-veščine. Analiza
pokriva naslednja socialno-ekonomska

Upoštevani bodo tudi
relevantni analitični
rezultati, pripravljeni za
potrebe Strategije
pametne specializacije.
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vprašanja: starostna struktura, stopnja
izobrazbe, prihodki, stopnja
usposabljanja na področju uporabe
IKT/veščine, zaposlitveni status, ki
opredeljujejo lokalni in regionalni
kontekst, a ne pokrivajo IKT kot sektorja.
Rezultati analize so na voljo na povezavi:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov
.si/pageuploads/Informacijska_druzba/pdf
/EKDS_porocilo-V2-1021.pdf
Rezultati analize bodo upoštevani pri
pripravi strategije Digitalna Slovenija.

– kazalnike za merjenje
napredka pri ukrepanju na
področjih, kot so digitalna
pismenost, e-vključevanje,
e-dostopnost, ter napredek
na področju e-zdravje v
mejah člena 168 PDEU, po
potrebi usklajene z
ustreznimi obstoječimi
sektorskimi nacionalnimi ali
regionalnimi strategijami ali
strategijami na ravni Unije;

Da.

Mehanizem za spremljanje napredka je
že vzpostavljen, saj SURS uporablja
kazalnike Semaforja evropske digitalne
agende, npr. število podjetij v sektorju
IKT, delež IKT v BDP, uporaba IKT v
gospodinjstvih, podjetjih in šolah, euprava in e-bančne storitve, dostop do
interneta, stopnja pokritosti s
širokopasovnim omrežjem in omrežjem
mobilne telefonije, ki se spremljajo na
četrtletni ravni.
Statistični urad Republike
Slovenije/Informacijska družba:
http://www.stat.si/tema_ekonomsko_infdr
uzba.asp
Angleška različica dokumenta je na voljo
na spodnji povezavi:
http://www.stat.si/eng/tema_ekonomsko_i
nfdruzba.asp

– oceno potreb po
obsežnejši krepitvi
zmogljivosti IKT.

Ne.

Ocena potreb po krepitvi zmogljivosti IKT
bo temeljila na kazalnikih Semaforja
evropske digitalne agende in ukrepih,

Natančne informacije
bodo na voljo ob
sprejetju Strategije

3

Priloga 1

opredeljenih v strategiji Digitalna
Slovenija ter Strategiji pametne
specializacije.
2.2 Infrastruktura za
omrežja naslednje
generacije: obstoj
nacionalnih ali regionalnih
načrtov za omrežja
naslednje generacije, v
katerih so upoštevani
regionalni ukrepi, da bi se
dosegli ciljne vrednosti
Unije glede
visokohitrostnega
internetnega dostopa, s
poudarkom na področjih,
na katerih trg ne
zagotavlja kakovostne
odprte infrastrukture po
sprejemljivih cenah v
skladu s pravili Unije o
konkurenci in državni
pomoči, ter da bi se
zagotovile dostopne
storitve za ranljive
skupine.

Povečanje
dostopnosti do
informacijsko
komunikacijski
h tehnologij ter
njihove
uporabe in
kakovosti

Ne.

Oblikovan je nacionalni
in/ali regionalni načrt za
omrežja naslednje
generacije, ki zajema:

Ne.

pametne specializacije.

Strategija razvoja širokopasovnih omrežij
v Republiki Sloveniji (od 2008 naprej)
obsega cilje razvoja elektronskih
komunikacij, načrt naložb v infrastrukturo
(ekonomska analiza, obstoječa
infrastruktura, objavljeni zasebni
investicijski načrti), ukrepe za doseganje
ciljev (radiofrekvenčni spekter, znižanje
stroškov izgradnje itd.), ukrepe za
spodbujanje vstopa zasebnega kapitala v
izgradnjo odprtih širokopasovnih omrežij
na območjih belih lis.
Povezava do dokumenta:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mv
zt.gov.si/pageuploads/DEK/Elektronske_
komunikacije/Strategije/Strategija_BB_20
08-07-10_EN.pdf
Nova Strategija razvoja širokopasovnega
omrežja vključno z Nacionalnim načrtom
za omrežje naslednje generacije je v fazi
priprave. Načrt vsebuje ukrepe, ki
zagotavljajo doseganje ciljnih vrednosti
EU na področju visokohitrostnega
dostopa do interneta, s poudarkom na
področjih, kjer slovenski trg ne zagotavlja
kakovostne odprte infrastrukture po
sprejemljivi ceni.

– načrt za naložbe v
infrastrukturo na podlagi
ekonomske analize, ki
upošteva obstoječe
zasebne in javne
infrastrukture in načrtovane
naložbe;

Ne.

Nacionalni načrt za omrežje naslednje
generacije bo vseboval načrt naložb v
infrastrukturo (ekonomska analiza,
objavljeni zasebni investicijski načrti,
proračunska sredstva, ocenjeni stroški),
stroške, predstavitev načrtovanih
investicijskih modelov in ukrepov za
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spodbujanje zasebnih naložb.
Platforma za spremljanje širokopasovnih
podatkov in Zbirni kataster gospodarske
javne infrastrukture s širokopasovnimi
podatki že obstajata.
Pripravlja se razporejanje infrastrukture
elektronskih komunikacij:
– platforma za spremljanje
širokopasovnih podatkov, (DA)
– nadgradnja Zbirnega katastra
gospodarske javne infrastrukture s
širokopasovnimi podatki (do decembra
2013),
– analiza širokopasovnih podatkov z
različnimi uporabniškimi vmesniki (do
decembra 2013).
Podatki so na voljo na spletni strani
GURS:.
http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik
=en
– modele trajnostnih
naložb, s katerimi se krepi
konkurenca ter zagotavlja
dostop do odprtih, cenovno
sprejemljivih in kakovostnih
storitev, ki bodo primerne
tudi v prihodnosti;

Ne.

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah
predstavlja pravno podlago za ukrepe, ki
spodbujajo zasebne naložbe, in ukrepe
za znižanje stroškov izgradnje.
http://www.uradnilist.si/1/content?id=111442
Operativne podrobnosti bodo določene v
nacionalnem načrtu za omrežje naslednje
generacije.

– ukrepe za spodbujanje
zasebnih naložb.

Ne.

Novi Zakon o elektronskih komunikacijah
predstavlja pravno podlago za ukrepe, ki
spodbujajo zasebne naložbe, in ukrepe
za znižanje stroškov izgradnje.
http://www.uradni-
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list.si/1/content?id=111442
Operativne podrobnosti bodo določene v
nacionalnem načrtu za omrežje naslednje
generacije.
AKOS – Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije
pripravlja ukrepe za doseganje ciljev na
področju radiofrekvenčnega spektra.
http://www.akos-rs.si/radijski-spekternovice
3.1 Uvedeni so posebni
ukrepi kot podlaga za
spodbujanje podjetništva
ob upoštevanju Akta za
mala podjetja.

Dinamično in
konkurenčno
podjetništvo
za zeleno
gospodarsko
rast

Delno.

Posebni ukrepi so:
– ukrepi, namenjeni
skrajšanju časa in
zmanjšanju stroškov za
ustanovitev podjetja, ob
upoštevanju ciljnih
vrednosti iz Akta za mala
podjetja;

Da.

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov
.si/pageuploads/DPK/SBA/AN_20122013_k.DOC.DOC
Poleg tega je Vlada RS sprejela Enotni
dokument za zagotovitev boljšega
zakonodajnega in poslovnega okolja ter
dvig konkurenčnosti, kjer so predstavljeni
ukrepi, ki so jih zahtevali deležniki
(zbornice), predlogi rešitev, roki za
izvedbo ter odgovorna ministrstva.

– ukrepi, namenjeni
skrajšanju časa za
pridobitev licenc in
dovoljenj za začetek in
opravljanje določene
dejavnosti podjetja, pri
čemer se upoštevajo ciljne
vrednosti iz Akta za mala
podjetja;

Da.

http://www.podjetniskiportal.si/ustanavljam-podjetje
http://data.si/ustanovitevpodjetja/?gclid=CNzI6ezQ9rkCFY7LtAod
cRwAog

– mehanizem za
spremljanje izvajanja
ukrepov, ki so bili izvedeni
v skladu z Aktom za mala
podjetja in za ocenjevanje

Ne. Izpolnjena
obveznost presoje
vplivov na
gospodarstvo,
vendar jo želimo

Akcijski načrt za izvajanje Akta za mala
podjetja, Sklep Vlade RS št. 310011/2012/5 z dne 26. 4. 2012
Imenovanje odposlanca RS za MSP,

Institut odposlanca MSP
je sprejela Vlada RS
2011 s spremembami
Akcijskega načrta za
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vpliva na MSP.

še nadgraditi z
MSP-testom.

Sklep Vlade RS št. 31001-1/2010/7 z dne
27. 7. 2011
Pravna podlaga za izvajanje ocene
vplivov predpisov na gospodarstvo,
posebej MSP, je Vlada RS sprejela že v
letu 2007. Takrat je presoja vplivov na
gospodarstvo postala del vladnega
gradiva. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo v postopku
medresorskega usklajevanja ažurno
spremlja pripravo pravnih predpisov in
njihovih sprememb z vidika vpliva na
gospodarstvo. Aktivno sodelujemo z
resorji in jih opozarjamo na to. Dodatno
pa smo se v zadnjih letih odločili, da
pripravimo in nadgradimo pripravo
presoje vplivov predpisov na
gospodarstvo s tako imenovanim MSPtestom, ki jasno pokaže dejanske učinke
posameznih obveznosti (finančne in
administrativne) v okviru posameznega
pravnega akta na gospodarstvo, posebno
na MSP. MGRT je skupaj z MNZ
pripravilo predlog MSP-testa in tudi
navodila za izpolnjevanje. Pripravljena je
tudi že elektronska aplikacija, ki je zelo
enostavna za uporabo in hitra za
izpolnjevanje, saj je povezana tudi z
uradnimi statističnimi zbirkami glede
poslovnih subjektov. Načrt je, da MSPtest postane del vladnih gradiv v procesu
sprejemanja pravnih predpisov (novih ali
sprememb). Strinjanje glede nadaljevanja
projekta sta izrazila tudi GSV RS in SVZ.
MSP-test postane tako del projekta Epredpisi, kjer bo zavzel vlogo pilotnega
modula glede presoje predpisov.

izvajanje Akta za mala
podjetja. Opredeljene so
naloge tako na nacionalni
ravni kot tudi sodelovanje
v okviru EU. Vlada RS
tako je skladno z
usmeritvijo Evropske
komisije v Sporočilu
Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomskosocialnemu odboru in
Odboru regij: »Pregled
'Akta za mala podjetja' za
Evropo« z dne 3. 3. 2011
(COM (2011) 78 konč.)
imenuje državnega
sekretarja na Ministrstvu
za gospodarstvo za
odposlanca Republike
Slovenije za mikro, mala
in srednje velika podjetja,
za njegovega namestnika
pa generalnega direktorja
Direktorata za
podjetništvo in
konkurenčnost.

Akcijski načrt:
1. Nadaljevanje projekta E-predpisi in
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vključitev MSP-testa kot pilotnega
modula. Odločitev je bila sprejeta na
sestanku MGRT, MNZ, GS VRS, SVZ.
(januar 2014).
2. Priprava in izvedba usposabljanj za
resorje v letu 2014, MGRT in MNZ –
september, oktober 2014 usposabljanja
glede sodelovanja z javnostmi. Ko bo
pripravljena aplikacija MSP testa, bodo
izvedena tudi usposabljanja za njeno
izpolnjevanje.
3. Priprava pravnih podlag (sprememba
Poslovnika Vlade RS) za uvedbo evladnih gradiv , katerega del je poseben
modul presoja vplivov na gospodarstvo MSP-test do junija 2015 in usposabljanje
resorjev za izvajanje MSP testa.

4.1 Uvedeni so ukrepi za
spodbujanje stroškovno
učinkovitih izboljšav na
področju učinkovitosti rabe
končne energije in
stroškovno učinkovitih
naložb v energetsko
učinkovitost pri gradnji ali
obnavljanju stavb.

Trajnostna
raba in
proizvodnja
energije in
pametna
omrežja

Delno

Ukrepi vključujejo:
– ukrepe, namenjene
zagotavljanju
vzpostavitve minimalnih
zahtev, povezanih z
energetsko učinkovitostjo
stavb, v skladu s členi 3,
4 in 5 Direktive
2010/31/EU Evropskega
parlamenta in Sveta (1);

Da.

4. Začetek izvajanja MSP-testa za vsak
pravni predpis v rednem postopku
sprejemanja: 31.12.2015.
Ukrepi, ki se nanašajo na aktualna
člena 3 in 4. Metodologija je bila
sprejeta v okviru Pravilnika o učinkoviti
rabi energije v stavbah. (Ur.l. RS, št.
52/10). Povezava:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=PRAV10043
V zvezi z zahtevami členov 4.1. in
členov 11(5) direktive EPBD je iz
zgornjega pravilnika in njegovih prilog
razvidno, da je izpostavljen javni sektor
tako glede energetske učinkovitosti kot
obnovljivih virov energije. V zvezi z
členom 4 direktive EPBD je iz Pravilnika
o učinkoviti rabi energije v stavbah
razvidno tudi, da se minimalne zahteve
nanašajo tudi na minimalne energetske
učinkovitosti stavbe in stavbnih
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elementov.
Poleg navedenega pa je potrebno
navesti, da je za izvajanje ukrepov
navedenih v priporočilih izdanih
energetskih izkaznic javnega sektorja
ključen Operativni program za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju
2014 -2020. Tam je javni sektor
izpostavljen glede izvajanja ukrepov
energetske učinkovitosti.
Pripravljeni so bili izračuni na podlagi
primerjalnega metodološkega okvira za
različne kategorije stavb. Trenutni
rezultati kažejo, da so minimalne
zahteve za energetsko učinkovitost
stavb ustrezno postavljene.
Seznam sprejetih ukrepov za
izboljšanje energetske učinkovitosti v
stavbah je del Drugega nacionalnega
akcijskega načrta za energetsko
učinkovitost, povezava na angleško
različico dokumenta:
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/en
d-use_en.htm
Povezava do slovenske različice
dokumenta:
http://www.energetikaportal.si/dokumenti/strateski-razvojnidokumenti/akcijski-nacrt-za-energetskoucinkovitost/

– ukrepe, potrebne za
vzpostavitev sistema
certificiranja energetske
učinkovitosti stavb v
skladu s členom 11

Ne.

Pripravljeni so bili izračuni na podlagi
primerjalnega metodološkega okvira za
različne kategorije stavb. Trenutni
rezultati kažejo, da so minimalne
zahteve za energetsko učinkovitost
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Direktive 2010/31/EU;

stavb ustrezno postavljene. Seznam
sprejetih ukrepov za izboljšanje
energetske učinkovitosti v stavbah je
del Drugega nacionalnega akcijskega
načrta za energetsko učinkovitost.
Seznam ukrepov je bil izbran na podlagi
rezultatov izračunov stroškovno
optimalnih ravni za minimalne zahteve
glede energetske učinkovitosti stavb.
Izdajajo se energetske izkaznice stavb.
Ukrepi so bili sprejeti v okviru Pravilnika
o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb (Ur. l. RS, št.
77/09, 93/12 in 17/14 - EZ-1).
Povezava:
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=PRAV8151
Glede dela člena 11(4) je iz Pravilnika
o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb in njegovih
prilog razvidno, da lahko dobi
posameznik več informacij možnih
predlaganih ukrepih. Do konca leta
2014 bodo sprejete spremembe in
dopolnitve Pravilnika, s katero bomo
rešili pomanjkljivosti:
- za najemnike bo glede priporočil za
izboljšave posebno napotilo na spletne
strani,
- glede dodatnih informacij o URE
ukrepih pa bo dodatno vzpostavljen
OVE-URE spletni portal organizatorja
trga (Borzen), kjer bodo zbrane vse
možne informacije, mobilne aplikacije,
socialno omrežje.

Predvidoma do konca
januarja 2015 bo
urejeno:
-

-

Vse potrebne informacije za izkaznice
so navedene v izvedbenem predpisu
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic stavb.

vzpostavitev spletni
OVE- URE portal
Borzen (osnutek že
pripravljen v oktobru
2014)
vzpostavitev
elektronskega
registra energetskih
izkaznic
sprejetje
dopolnjenega
Pravilnika o
metodologiji izdelave
in izdaji energetskih
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izkaznic (osnutek od
29.10.2014 v javni
obravnavi)
– ukrepe za zagotovitev
strateškega načrtovanja
na področju energetske
učinkovitosti v skladu s
členom 3 Direktive
2012/27/EU Evropskega
parlamenta in Sveta (2);

Ne.

Okvirni nacionalni cilj energetske
učinkovitosti je bil opredeljen v okviru
Dolgoročne energetske bilance RS za
obdobje 2010–2030 (stran 11).
Informacije so bile posredovane v
uradnem dopisu (EU PILOT
5041/13/ENER) 4. 11. 2013
generalnemu direktoratu za energetiko
pri EK. Reference:
– Dolgoročna energetska bilanca RS
za obdobje 2010–2030:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije
/NEP/NEP__DB_Rezult.pdf
-–- Uradni dopis EU PILOT
5041/13/ENER

Slovenija pripravlja
strategijo za mobilizacijo
naložb v prenovo
nacionalnega fonda
stanovanjskih in
poslovnih stavb, tako
javnih kot zasebnih, z
namenom doseči zgoraj
omenjeni nacionalni cilj.
Slovenija bo strategijo
objavila junija 2015.

EU PILOT 5041/13/
ENER.doc

– ukrepe v skladu s
členom 13 Direktive
2006/32/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (3) o
učinkovitosti rabe končne
energije in o energetskih
storitvah, da se končnim
odjemalcem zagotovijo
individualni števci v
mejah tehnične
izvedljivosti, finančne
sprejemljivosti in

Da.

Člen 13 zadevne Direktive je bil
prenesen v Energetski zakon (EZ-1)
(člena 355 in 358). Spletna povezava
do dokumenta:
https://www.uradnilist.si/1/content?id=116549#!/Energetski
-zakon-%28EZ-1%29
in v Pravilnik o minimalnih tehničnih
zahtevah za graditev stanovanjskih
stavb in stanovanj (člen 7). Spletna
povezava do dokumenta:

11

Priloga 1

sorazmerno z morebitnimi
prihranki energije
4.2 Uvedeni so ukrepi za
spodbujanje soproizvodnje
toplote in električne
energije z visokim
izkoristkom.

Trajnostna
raba in
proizvodnja
energije in
pametna
omrežja

Da.

Ukrepi vključujejo:
– podporo soproizvodnji, ki
temelji na povpraševanju
po uporabni toploti in
prihrankih primarne
energije v skladu s členom
7(1) ter točkama (a) in (b)
člena 9(1) Direktive
2004/8/ES, ter oceno
obstoječega
zakonodajnega in drugega
pravnega okvira v zvezi s
postopki za energetsko
dovoljenje ali drugimi
postopki, ki jo opravijo
države članice ali njihovi
pristojni organi z
namenom, da se:

http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20111&stevilka
=23
Da.

Analiza potenciala za SPTE v Sloveniji je
bila izvedena leta 2007 in poslana EK.
Spletna povezava do dokumenta:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/
Strokovne_podlage/Potencial_SPTE_IJS
_2007.pdf
Vključeno v Analizo potenciala za SPTE
v Sloveniji. Spletna povezava:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/
Strokovne_podlage/Potencial_SPTE_IJS
_2007.pdf
Vključeno v Analizo potenciala za SPTE
v Sloveniji. Spletna povezava:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/
Strokovne_podlage/Potencial_SPTE_IJS
_2007.pdf

(a) spodbudi načrtovanje
enot za soproizvodnjo, ki
ustrezajo ekonomsko
utemeljenemu
povpraševanju po uporabni
toploti in se izogibajo
proizvodnji več toplote, kot
je uporabne toplote; ter

Da.

Izvedeno v okviru Uredbe o izdaji
deklaracij za proizvodne naprave in
potrdil o izvoru električne energije (člen
3/1). Spletna povezava do dokumenta:
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20098&objava=2
07

(b) zmanjšajo regulativne
in neregulativne ovire za
povečanje deleža
soproizvodnje.

Da.

Vključeno v Analizo potenciala za SPTE
v Sloveniji. Glej stran 21. Spletna
povezava:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/
Strokovne_podlage/Potencial_SPTE_IJS
_2007.pdf
Vključeno v Analizo potenciala za SPTE
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4.3 Uvedeni so ukrepi za
spodbujanje proizvodnje in
distribucije obnovljivih
virov energije (4).

Trajnostna
raba in
proizvodnja
energije in
pametna
omrežja

Delno.

Vzpostavljeni so pregledni
programi podpore,
prednostni dostop do
omrežja ali zajamčeni
dostop in prednostno
odpremljanje ter
standardna pravila za
prevzemanje in delitev
stroškov tehnične
prilagoditve, ki so bila
objavljena, v skladu s členi
14(1) ter 16(2) in (3)
Direktive 2009/28/ES
Evropskega parlamenta in
Sveta (4).

Ne.

v Sloveniji. Glej stran 24. Spletna
povezava:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/
Strokovne_podlage/Potencial_SPTE_IJS
_2007.pdf
Transparentne podporne sheme. Vse
informacije so na voljo na spletni strani
nacionalnega operaterja.
Povezava do spletne strani:
http://www.borzen.si/en/CP/SitePages/3
_10.aspx
Dodatne informacije so na voljo na
spletni strani nacionalnega
energetskega regulatorja. Povezava do
spletne strani:
http://www.agenrs.si/en/informacija.asp?id_meta_type=
29&id_informacija=664
Izvedeno v veljavnem Energetskem
zakonu (EZ-1) (člena 369 in 370).
Spletna povezava do dokumenta:
https://www.uradnilist.si/1/content?id=116549#!/Energetski
-zakon-%28EZ-1%29
Standardna pravila za upravljavce
prenosnega omrežja v zvezi s
prevzemanjem in delitvijo stroškov
tehničnih adaptacij določajo Sistemska
obratovalna navodila za distribucijsko
omrežje električne energije (člen 89)
Spletna povezava do dokumenta:
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/a
pp/search/index.cfm?fuseaction=getdraf
t&inum=1541560

Standardna pravila za
upravljavce prenosnega
omrežja v zvezi s
prevzemanjem in
delitvijo stroškov
tehničnih adaptacij
določa člen 371 novega
Energetskega zakona
(EZ-1). Zakon je v
veljavo stopil 7. marca
2014. Izvedbeni
dokument, ki bo določal
pravila za upravljavce
prenosnega omrežja,
bo sprejet eno leto po
sprejetju Energetskega
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zakona (marec 2015).

5.1 Preprečevanje in
obvladovanje tveganja:
obstoj nacionalnih ali
regionalnih ocen tveganja
za obvladovanje naravnih
nesreč, v katerih je
upoštevano prilagajanje
podnebnim spremembam.

Prilagajanje
na podnebne
spremembe

Ne.

Država članica je sprejela
nacionalni akcijski načrt za
energijo iz obnovljivih virov
v skladu s členom 4
Direktive 2009/28/ES.

Da.

Nacionalni akcijski načrt za obnovljive
vire energije za obdobje 2010–2020 je
bil sprejet in poslan EK leta 2010.
Spletna povezava do dokumenta:
http://www.energetikaportal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije
/AN_OVE/AN_OVE_20102020_final.pdf
V letu je predvidena posodobitev
akcijskega načrta.
Nacionalni cilji po posameznih sektorjih
(električna energija, promet, ogrevanje
in hlajenje) za leto 2020 so določeni v
Nacionalnem akcijskem načrtu za
obnovljive vire energije za obdobje
2010–2020.
Prav tako so v dokument vključeni vsi
ukrepi za dosego zastavljenih ciljev.

Uvedeno je nacionalno ali
regionalno ocenjevanje
tveganj, ki vključuje
naslednje elemente:
– opis postopka,
metodologije, metod in
podatkov neobčutljive
narave, ki se uporabljajo za
ocenjevanje tveganj, ter
meril, temelječih na oceni
tveganja, za določitev
prednostnih naložb;

Da.

Revidirano poročilo o napredku v zvezi z
oceno tveganja za nesreče je bilo EK
poslano decembra 2012. Dokumenti so
priloženi spodaj:

SI risk_matrix_eng SI progres report on
final2.pdf
risk assessment 2011final20121218.pdf

SI risk assessment
overview final2.pdf

29. avgusta 2014 je bil ustanovljen
nacionalni koordinacijski organ/organ za
oceno tveganj.
Ocena tveganja za posamezne nesreče
je bila pripravljena na podlagi Navodil za
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izvedbo ocene tveganja (Ur. l. RS, št.
39/95:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_
NAVO242.html).
Avgusta 2014 je bila sprejeta nova
zakonodaja (Uredba o izvajanju Sklepa o
mehanizmu na področju civilne zaščite
(Ur. l. RS, 62/14) (angl. "Decree on the
Implementation of the Union Decision on
Civil Protection Mechanism")
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpi
sa?id=URED6795 za izdelavo ocen
tveganj za nesreče, ki vključuje postopke
in zahteve iz predhodne pogojenosti.
Določene so ocene tveganja za
posamezne nesreče, ministrstva, ki jih
bodo izdelala ter roki za izdelavo.

6.1 Vodni sektor: obstoj
a) politike določanja cen

Boljše stanje
okolja in

Delno.

– opis scenarijev z enim
tveganjem in scenarijev z
več tveganji;

Ne.

Do zdaj je bilo obravnavanih le nekaj
scenarijev z enim tveganjem, medtem ko
bodo scenariji z več tveganji podrobneje
obravnavani v okviru novih ocen tveganj
za nesreče in bodo smiselno vključeni v
celovito nacionalno oceno tveganja za
nesreče, ki bo pripravljena do konca leta
2016.

– upoštevanje nacionalnih
strategij za prilagajanje
podnebnim spremembam,
kadar je ustrezno.

Ne.

Slovenija za enkrat nima celovite
strategije za prilagajanje podnebnim
spremembam (ta je bila pripravljena le za
sektor kmetijstva in gozdarstva v letu
2008, ki ji je sledil akcijski načrt za leti
2010/2011).

Država članica je
zagotovila, da se v

Ne.

Izpolnjevanje manjkajočih elementov je
predstavljeno v akcijskem načrtu.
1. Ekonomska analiza obremenjevanja
voda je del Načrta upravljanja voda za

V zvezi z merjenjem
porabe vode v

15

Priloga 1

vode, ki zagotavlja
ustrezne spodbude za
uporabnike za učinkovito
rabo vodnih virov, in
b) ustreznega prispevka
različnih rab vode k
povračilu stroškov vodnih
storitev v višini, ki se
določi v odobrenem načrtu
upravljanja povodja za
naložbe, podprte s
programi.

biotske
raznovrstnost
i

sektorjih, ki jih podpirata
ESRR in Kohezijski sklad,
na podlagi različnih rab
vode prispeva k povračilu
stroškov vodnih storitev
glede na sektor v skladu s
prvo alinejo člena 9(1)
Direktive 2000/60/ES, pri
čemer se po potrebi
upoštevajo socialni,
okoljski in gospodarski
učinki povračila, pa tudi
geografske in podnebne
značilnosti zadevnega
območja oz. zadevnih
območij.

vodni območji Donave in Jadranskega
morja 2009–2015 (RBMP). Ekonomska
analiza je bila pripravljena v skladu z
Okvirno vodno direktivo in Skupno
strategijo za izvajanje Okvirne vodne
direktive, ob upoštevanju razpoložljivih
podatkov:
(http://www.mko.gov.si/si/delovna_podroc
ja/voda/nacrt_upravljanja_voda_za_vodni
_obmocji_donave_in_jadranskega_morja
_2009_2015/; poglavje Ekonomska
analiza obremenjevanja voda; stran:
239).

gospodinjstvih (po
stanovanjih) so bila za
EK pripravljena dodatna
pojasnila.

vodomeri pojasnilo
junij 2014.docx

V ekonomski analizi obremenjevanja
voda je bil ocenjen prispevek sektorjev
kmetijstvo, industrija, energetika, javne
storitve (vključno z gospodinjstvi) in
drugih dejavnosti k povračilu stroškov
vodnih storitev.
Ocena stopnje povračila stroškov je bila
pripravljena za storitve javne oskrbe s
pitno vodo in storitve javnega odvajanja
ter čiščenja odpadnih voda.
Prispevek vseh omenjenih sektorjev
(vključno s kmetijstvom in industrijo) k
plačilu dajatev za rabo vode (kritje
okoljskih stroškov in stroškov vira) je
vključen v ekonomsko analizo
obremenjevanja voda. Na stroških
temelječ pristop je trenutno edina
možnost za oceno okoljskih stroškov in
stroškov vira, ki jih povzročijo storitve,
povezane z obremenjevanjem voda.
2. Načelo povračila stroškov in načelo
onesnaževalec plača sta vključena v
slovensko zakonodajo ter v politiko
določanja cen vode. V skladu z Zakonom
o vodah in Zakonom o varstvu okolja
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storitve, povezane z obremenjevanjem
voda, veliko prispevajo k povračilu
okoljskih stroškov in stroškov vira s
plačilom dajatev za rabo vode.
Politika določanja cen vode v Sloveniji
zagotavlja spodbude za uporabnike za
učinkovito rabo vodnih virov. Obvezne so
dajatve za rabo vode (vodno povračilo,
plačilo za vodno pravico, okoljska
dajatev), njihova višina pa je odvisna od
količine vodnih storitev (obseg
onesnaževanja, obseg črpanja). Nadalje
se dodatno obračuna prekomerna poraba
pitne vode v gospodinjstvih.
Plačilo dajatev za rabo vode je obvezno
za naslednje vodne storitve:
1. Odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda za gospodinjstva
2. Odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda za industrijo
3. Oskrba s pitno vodo
4. Raba vode za industrijo pijač,
tehnološke namene, potrebe kopališč in
naravnih zdravilišč, zasneževanje
smučišč
5. Raba vode za namakanje kmetijskih
površin
6. Raba vode za namakanje površin, ki
niso namenjene kmetijski proizvodnji
7. Raba vode za tehnološke namene pri
hlajenju v termoelektrarnah in jedrski
elektrarni
8. Raba vode za vzrejo salmonidnih vrst
rib
9. Odvzem vode iz javne vodooskrbe za
industrijo pijač, tehnološke namene, pri
katerih je voda pretežna sestavina
proizvoda, potrebe kopališč in naravnih
zdravilišč, namakanje površin
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10. Proizvodna električne energije v
hidroelektrarnah do 10 MW
11. Proizvodna električne energije v
hidroelektrarnah enako ali več kot 10 MW
12. Raba vode za pridobivanje toplote
13. Raba vode za pogon mlinov, žag in
podobnih naprav
14. Raba vode za odvzem naplavin
15. Raba vode za vzrejo ciprinidnih vrst
rib
16. Raba vode v marikulturi
17. Raba vodnega dobra za izvajanje
ribolova v komercialnih ribnikih
18. Raba vodnih zemljišč za obratovanje
pristanišč za plovila
19. Raba vodnih zemljišč za obratovanje
sidrišč za plovila
20 Raba vodnih zemljišč za obratovanje
kopališč.
Ekonomska analiza obremenjevanja
voda je primerna, saj upošteva vse
razpoložljive podatke in metodologije. Za
prihodnji Načrt upravljanja voda za vodni
območji Donave in Jadranskega morja za
obdobje 2015–2021 pa jo bo treba
nadgraditi. Da bi premostili spodaj
omenjene vrzeli, so bili v sedanji Načrt
upravljanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja vključeni
dodatni ukrepi.
Vrzel: v zdajšnjem Načrtu upravljanja
voda za vodni območji Donave in
Jadranskega morja 2009–2015 je očitno,
da nekatere dejavnosti, ki vplivajo na
vodni status in povzročajo okoljske
stroške in stroške vode kot naravnega
vira, ne prispevajo k povračilu teh
stroškov (dejavnosti, ki nimajo vodnih
pravic, razpršeno onesnaževanje iz
kmetijskih dejavnosti in hidromorfološke
obremenitve), prav tako je prihajalo do
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težav pri ocenjevanju okoljskih stroškov
in stroškov vira, zato je bil uveden
dodaten ukrep 3ED »Zagotovitev
popolnega povračila okoljskih stroškov in
stroškov vira«
(http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/
maske/ED/3ED.pdf) in vključen v Načrt
upravljanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja 2009–
2015. Ta ukrep omogoča oceno okoljskih
stroškov in stroškov vira za dejavnosti, ki
jih povzročajo, ter uvedbo povračil
stroškov.
Vrzel:
Zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo
mogoče izvesti nekaterih ekonomskih
analiz, zato je bil uveden dodaten ukrep
5ED »Prilagoditev zbiranja podatkov in
povezovanja baz podatkov o
obremenjevanju voda za namen izdelave
ekonomskih analiz«
(http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/
maske/ED/5ED.pdf) in vključen v Načrt
upravljanja voda za vodni območji
Donave in Jadranskega morja 2009–
2015.
Vrzel :
Dolgoročne napovedi ponudbe in
povpraševanja po vodi v porečju niso bile
upoštevane pri oceni povračila stroškov.
Vrzel bosta zapolnila dodatna ukrepa
DDU 26 – Analiza razpoložljivih zalog
podzemne in površinske vode ter
obstoječe in predvidene rabe vode za
obdobje do 2021
(http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/
maske/DDU/DDU26.pdf) in PS1 –
Priprava strategije in operativnega
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programa prilagajanja upravljanja voda
podnebnim spremembam do leta 2027
na nivoju porečij in povodij
(http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/
maske/DUPS/PS1.pdf).
Pričakovanja v okviru procesa skupne
strategije za izvajanje Okvirne vodne
direktive:
Menimo, da bo težko premostiti določene
vrzeli na nacionalni ravni. Po našem
mnenju je potreben usklajen pristop k
premostitvi teh vrzeli. Pričakujemo, da se
bodo pozitivno rešile naslednje vrzeli na
ravni EU v okviru dejavnosti Skupne
strategije za izvajanje Okvirne vodne
direktive:
– usklajene definicije in metodologije za
oceno okoljskih stroškov in stroškov vira,
ki jih povzročajo vodne storitve, in
– plačila za razpršeno onesnaževanje iz
kmetijstva in hidromorfološke
obremenitve.
Izpolnjevanje manjkajočih elementov je
predstavljeno v akcijskem načrtu.

Sprejetje načrta upravljanja
povodja za vodno območje
v skladu s členom 13
Direktive 2000/60/ES.

Ne.

Načrt upravljanja povodja za vodno
območje je sprejet in velja za obdobje
2009–2015, vendar z določenimi vrzelmi.
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocj
a/voda/nacrt_upravljanja_voda_za_vodni
_obmocji_donave_in_jadranskega_morja
_2009_2015/
Zemljevid mrež merilnih mest,

V zvezi z ugotovljenimi
vrzelmi pri ukrepih za
doseganje dobrega
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vzpostavljen za namene člena 8 in
priloge V:
površinska voda
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/12_mreza_merilnih_mest
_za_spremljanje_kakovosti_povrsinskih_
voda_2006_2008.jpg
podtalnica
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/23_mreza_merilnih_mest
_spremljanje_kemijskega_stanja_podze
mne_vode_2006_2008.jpg
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/25_mreza_merilnih_mest
_oceno_kolicinskega_stanja_podzemne_
vode2006.jpg
Predstavitev rezultatov programa
spremljanja v obliki zemljevida:
ekološko stanje površinskih voda
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/14_ocena_ekoloskega_st
anja_povrsinskih_voda_rz_2006_2008.jp
g
kemijsko stanje površinskih voda
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/13_ocena_kemijskega_st
anja_povrsinskih_voda_2006_2008.jpg

stanja voda za vodni
območji Donave in
Jadranskega morja,
Slovenija prilaga okvirni
akcijski načrt za pripravo
načrtov upravljanja voda
za obdobje 2015-2021, ki
po našem mnenju v veliki
meri upošteva
ugotovljene
pomanjkljivosti v skladu z
zapisnikom sestanka
med DG ENV in
Slovenijo dne 14. 5. 2014
v Bruslju. Večino
ugotovljenih vrzeli bomo
poskušali zapolniti do
drugega načrta
upravljanja voda. Možno
pa je da bomo za kakšne
sistemske pomanjkljivosti
potrebovali dlje časa, kar
je navedeno v
priloženem akcijskem
načrtu.
Podrobne rešitve za
izpolnitev vrzeli, se
usklajujejo med resorji
Vlade. V novembru je
načrtovan sestanek na
DG Envi, ki bo namenjen
dokončni uskladitvi
ukrepov z Evropsko
Komisijo.
Priloge so v
'akcijski načrt'.
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kemijsko stanje podzemnice
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/24_ocena_kemijskega_st
anja_vodnih_teles_podzemne_vode_200
6_2008.jpg
količinsko stanje podzemnice
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/26_ocena_kolicinskega_s
tanja_vodnih_teles_podzemnih_voda.jpg
Seznam okoljskih ciljev v skladu s
členom 4:
površinska voda
http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pr
egledovalnik_vtpv.php
podzemnica
http://www.izvrs.si/pregledovalnik_vtpv/pr
egledovalnik_vtpodv.php
opredelitev primerov, kjer so uporabljeni
členi 4(4), 5, 6 in 7:
http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.
si/pageuploads/podrocja/voda/nuv_donav
a_jadran_2015/nacrt_upravljanja_voda.p
df
Poglavji »«5.4 Izjeme pri doseganju
okoljskih ciljev« in »5.5 Možnosti
odstopanj od okoljskih ciljev«
7.1 Promet: obstoj
celostnega načrta/načrtov

Izgradnja
infrastrukture

Ne.

Obstoj celostnega
načrta/načrtov ali

Ne.

Vsa merila bo zajemal
nacionalni program
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ali okvira/okvirov za
prometne nalože v skladu
z institucionalnim ustrojem
držav članic (vključno z
javnim regionalnim in
lokalnim prevozom), na
katerega je oprt razvoj
infrastrukture in ki
zagotavlja boljšo
povezanost s celostnim in
osrednjim omrežjem TENT.

in ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

7.2 Železniški: v okviru
celostnega prometnega
načrta/načrtov ali
okvira/okvirov obstaja
izrecen razdelek o razvoju
železnice v skladu z
institucionalnim ustrojem
držav članic (vključno z
javnim regionalnim in
lokalnim prevozom), na
katerega je oprt razvoj
infrastrukture in ki
zagotavlja boljšo

Izgradnja
infrastrukture
in ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

Ne.

okvira/okvirov za prometne
naložbe, ki so skladne s
pravnimi zahtevami za
strateško okoljsko presojo
in določajo:
– prispevek k enotnemu
evropskemu prometnemu
prostoru v skladu s členom
10 Uredbe (EU) št.
1315/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (5),
vključno s prednostnimi
naložbami v:
– osrednje omrežje TEN-T
in celostno omrežje, če je
predvideno vlaganje iz
ESRR in Kohezijskega
sklada; ter
– sekundarno povezanost;
– realno in zrelo zasnovo
projektov, pri katerih se
predvideva podpora iz
ESRR in Kohezijskega
sklada;
– ukrepe za zagotovitev
zmogljivosti posredniških
organov in upravičencev,
da bi projekti potekali po
načrtih.
Obstoj razdelka o razvoju
železnic v okviru
prometnega načrta/načrtov
ali okvira/okvirov, kakor so
opredeljeni zgoraj, ki
izpolnjuje pravne zahteve
za strateško okoljsko
presojo in določa realno in
zrelo zasnovo projektov
(vključno s časovnim
razporedom in
proračunskim okvirom).

razvoja prometa in
prometne infrastrukture.

Ne.

Vsa merila bo zajemal
nacionalni program
razvoja prometa in
prometne infrastrukture.
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povezanost s celostnim in
osrednjim omrežjem TENT. Naložbe zajemajo
mobilna sredstva,
interoperabilnost in
krepitev institucionalne
usposobljenosti.
7.3 Drugi načini prevoza,
vključno s celinskimi
plovnimi potmi in
pomorskim prometom,
pristanišči, multimodalnimi
povezavami in letališko
infrastrukturo: v okviru
celostnega prometnega
načrta/načrtov ali
okvira/okvirov obstaja
izrecen razdelek o
celinskih plovnih poteh in
pomorskem prometu,
pristaniščih, multimodalnih
povezavah in letališki
infrastrukturi, ki prispevajo
k izboljšanju povezanosti s
celostnim in osrednjim
omrežjem TEN-T in
spodbujanju trajnostne
regionalne in lokalne
mobilnosti.
8.1 Aktivne politike trga
dela so zasnovane in se
izvajajo v skladu s
smernicami za
zaposlovanje.

Izgradnja
infrastrukture
in ukrepi za
spodbujanje
trajnostne
mobilnosti

Spodbujanje
zaposlovanja
in
transnacional
na mobilnost
delovne sile

Ne.

Da.

Ukrepi za zagotovitev
zmogljivosti posredniških
organov in upravičencev,
da bi projekti potekali po
načrtih.

Ne.

Obstoj razdelka o celinskih
plovnih poteh in
pomorskem prometu,
pristaniščih, multimodalnih
povezavah in letališki
infrastrukturi v okviru
prometnega načrta/načrtov
ali okvira/okvirov, ki:
– je skladen s pravnimi
zahtevami za strateško
okoljsko presojo;
– opredeljuje realno in
zrelo zasnovo projektov
(vključno s časovnim
razporedom in
proračunskim okvirom).

Ne.

Ukrepi za zagotovitev
zmogljivosti posredniških
organov in upravičencev,
da bi projekti potekali po
načrtih.

Ne.

Službe za zaposlovanje so
zmožne izvajati in tudi
izvajajo:
– osebne storitve ter
zgodnje aktivne in
preventivne ukrepe na trgu
dela, ki so na voljo vsem
iskalcem zaposlitve, pri
čemer se osredotočajo na
prikrajšane skupine,
vključno s pripadniki
marginaliziranih skupnosti;

Da.

Vsa merila bo zajemal
nacionalni program
razvoja prometa in
prometne infrastrukture.

– Zakon o urejanju trga dela
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlo
vanje/zutd/
– iskalcem zaposlitve in osebam, ki so
zaposlene za določen čas in jim
pogodba o zaposlitvi preneha veljati
najpozneje čez tri mesece omogoča, da
uporabljajo storitve ZRSZ
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– zgodnja aktivacija iskalcev zaposlitve
1. Strateški dokument ZRSZ o storitvah
za delodajalce in iskalce zaposlitve (glej
Prilogo: Doktrina dela z delodajalci,
brezposelnimi osebami in iskalci
zaposlitve).

Doktrina nov 2011popravki 6 6 2012.docx

– profil iskalcev zaposlitve
– zgodnja aktivacija: prvi akcijski načrt
za posameznika je pripravljen 14 dni po
registraciji v 90 %. Akcijski načrt je
dogovor o prilagojeni podpori, ki temelji
na obojestranskih dolžnostih. Za 10 %
iskalcev zaposlitve se pripravi podroben
akcijski načrt v dveh mesecih po
registraciji.
– spremljanje dejavnosti vsake štiri
mesece po registraciji
– storitve v kariernih centrih so na voljo
vsem državljanom, so brezplačne,
mogoče je tudi svetovanje prek spleta
– spletna orodja za načrtovanje kariere
so na voljo vsem državljanom
– najbolj marginaliziranim skupinam
ljudi so na voljo poglobljeno karierno
svetovanje in storitve zaposlitvene
rehabilitacije, ki jih določa Zakon o
zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_po
drocja/invalidi_vzv/):
– kvotni sistem zaposlovanja, zavodi za
zaposlovanje nudijo zaščitno
zaposlovanje za huje prizadete osebe in
podporno zaposlovanje za invalide v
rednem delovnem okolju, programi
socialne vključitve
– postopek za pridobitev statusa
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invalida in pravice do zaposlitvene
rehabilitacije (rehabilitacijska komisija)
– rehabilitacijski načrt (načrtovanje,
spremljanje in vrednotenje)
– mreža izvajalcev poklicne
rehabilitacije
2. Smernice aktivne politike
zaposlovanja
(http://www.ess.gov.si/_files/3286/Smer
nice_APZ_2012_2015.pdf), sprejeta na
Vladi RS in usklajena s socialnimi
partnerji, načrt aktivne politike
zaposlovanja za proračunsko leto (npr.
2013) in katalog ukrepov aktivne politike
zaposlovanja
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja
_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/#
c8070) z jasno opredeljenimi ciljnimi
skupinami za programe in zastavljenimi
cilji
3. Letni poslovni načrt ZRSZ
(http://www.ess.gov.si/_files/4620/poslo
vni_nacrt_zavoda_rs_za_zsposlovanje_
2013.pdf) vključno s cilji in kazalniki
– nudenje celostnih in
preglednih informacij o
prostih delovnih mestih in
priložnostih za delo, pri
čemer se upoštevajo
spreminjajoče se potrebe
na trgu dela.

Da.

1. Zakon o urejanju trga dela
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlo
vanje/zutd/
– zagotavljanje informacij o trgu dela
– zagotavljanje storitev EURES
– spletna zbirka podatkov o prostih
delovnih mestih, ki je na voljo vsem
državljanom
2. Sekundarna zakonodaja v zvezi s
prijavo in objavo prostega delovnega
mesta ali vrste dela, postopku
posredovanja zaposlitve
(http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=201359&stevilk
a=2295)
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3. Letni poslovni načrt ZRSZ vključno s
cilji in kazalniki
– napoved zaposlovanja – anketa, ki se
izvede dvakrat letno
4. Strateški dokument ZRSZ o storitvah
za iskalce zaposlitve in delodajalce
5. Objavljanje podatkov o trgu dela in
ažuriran pregled prostih delovnih mest
na ZRSZ
(http://www.ess.gov.si/trg_dela)
Službe za zaposlovanje so
vzpostavile formalno ali
neformalno sodelovanje z
zainteresiranimi stranmi.

Da.

1. Zakon o urejanju trga dela
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlo
vanje/zutd/
izvajalci storitev trga dela
2. Sekundarna zakonodaja v zvezi s
standardi in normativi za izvajanje
storitev za trg dela (http://www.uradnilist.si/1/content?id=105110).
3. Sekundarna zakonodaja v zvezi z
drugimi izvajalci storitev za trg dela
(http://www.uradnilist.si/1/content?id=104931).
4. Protokol CSD o sodelovanju z ZRSZ
pri delu z začasno nezaposljivimi
osebami (glej Prilogo: Protokol CSD…)

Protokol CSD
20120511065719.pdf

5. Sodelovanje ZRSZ z drugimi
agencijami za zaposlovanje
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposlo
vanje/zutd/.
6. Sodelovanje s kariernimi centri
znotraj univerz
(http://www.ess.gov.si/_files/4620/poslo
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8.4 Aktivno in zdravo
staranje: politike aktivnega
staranja so zasnovane v
skladu s smernicami za
zaposlovanje.

Spodbujanje
zaposlovanja
in
transnacional
na mobilnost
delovne sile

Delno.

Zainteresirane strani
sodelujejo pri zasnovi in
spremljanju politik
aktivnega staranja, katerih
namen je starejše
zaposlene obdržati na trgu
dela in spodbujati njihovo
zaposlovanje.

Ne.

vni_nacrt_zavoda_rs_za_zsposlovanje_
2013.pdf)
7. Forum za mlade (ZRSZ v
sodelovanju z NVO in s socialnimi
partnerji)
1. Projektna skupina za izvedbo
projekta »Aktivno in zdravo
staranje v Sloveniji«,
odobrenega na javnem razpisu
EC DG EMPL »Call for
proposals to support the
developement of comprehensive
active ageing strategies
VP/2013/009«
Nosilca projekta sta MDDSZ in MZ, ki sta
za ključnega izvajalca projekta imenovala
Inštitutu za varovanje zdravja (priložen
dopis , podpisan s strani obeh ministrov)

VP-2013-009_letter
of designation_28sept2013.pdf

Člani projektne skupine so razvidni iz
prijavnega obrazca in so sledeči: Inštitut
Rs za varovanje zdravja (ključni izvajalec
projekta), Skupnost socialnih zavodov
RS, Institut RS za socialno varstvo,
Zveza društev upokojencev Slovenije,
Inštitut za ekonomska raziskovanja,
Inštitut ECONOMICA – Zavod za aktivno
in zdravo življenje, EUROHEALTHNET
Na

Priloga – prijavni
obrazec, iz katerega je
podrobno razvidna
vsebina projekta

VP_2013_009_0034_
oddana prijava_30sept2013.pdf

Na podlagi projekta
»Aktivno in zdravo
staranje v Sloveniji« bo
pripravljena analiza
stanja starejših delavcev
na slovenskem trgu dela
in identificirana področja,
na katerih je potrebno
ukrepanje za izboljšanje
položaja starejših na trgu
dela. Analiza bo
pripravljena do konca
leta 2015. Do tedaj se
bodo izvajali ukrepi, ki so
se doslej izkazali za
uspešni in učinkoviti, na
podlagi analize pa bo
pripravljen izvedbeni
načrt za uvajanje novih
ukrepov v skladu z
ugotovitvami iz analize.

(prilagamo prijavni obrazec)
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VP_2013_009_0034_
Work package
oddana prijava_30sept2013.pdf
number 3.docx

2.

Država članica je uvedla
ukrepe za spodbujanje
aktivnega staranja.

Da.

Ekonomsko socialni svet RS

Pri zasnovi in spremljanju politik
aktivnega staranja sodeluje tudi
Ekonomski svet RS, ki je sestavljen iz
predstavnikov delodajalcev, delojemalcev
in vlade RS; obravnava vso zakonodajo
in druge predpise, ki se tičejo aktivnega
staranja (Npr. zakon o delovnih
razmerjih, Zakon o urejanju trga dela,
zakone s področja zdravstva, zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
ipd), druge strateške in izvedbene
dokumente s tega področja (npr.
Strategija za izvajanje ukrepov na trgu
dela). Na njihovi spletni strani ess.si so
objavljeni člani ESS, v rubriki »aktualno«
pa teme, ki se obravnavajo na
posameznih sejah ESS. Prilagamo
primer poročila s seje sveta:

Stališče
Ekonomsko-socialnega sveta.pdf

Ukrepi aktivne politike zaposlovanja, ki
spodbujajo aktivno staranje (navedeni v
Katalogu APZ:
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_i
n_dokumenti/pomembni_dokumenti/#c80
70), so na primer:
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Usposabljanje in izobraževanje
zaposlenih (št. projekta v Katalogu
APZ 1.1.3.1).
Mentorstvo za mlade (št. projekta v
Katalogu APZ 1.1.3.2 in 2.2.1.1 –
financiranje usposabljanja starejših
zaposlenih za mentorje ter delitve
delovnega mesta prvega iskalca
zaposlitve in starejšega delavca, ki
izpolnjuje pogoje za delno
upokojitev).
Usposabljanje na delovnem mestu
(št. projekta v Katalogu APZ 1.1.4.4).
Spodbujanje zaposlovanja starejših
(št. projekta v Katalogu APZ 3.1.1.5
(str. 81), 3.1.1.6 (str. 83) 3.1.1.7,
3.1.1.8 in 4.1.2.6 (str. 85), 4.1.2.8
(str. 63)).
Povračilo prispevkov delodajalca, ki
zaposli starejšega delavca na
določenih območjih (št. projekta v
Katalogu APZ 3.2.1.2, 3.2.1.3,
3.2.1.4, 3.2.1.5).

Ukrepi po Zakonu o delovnih razmerjih
(ZDR-1
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_i
n_dokumenti/veljavni_predpisi/zdr_1/) in
Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2 http://www.uradnilist.si/1/content?id=110802):



Zvišuje se starost delavcev, ki jim je
zagotovljeno posebno varstvo pred
odpovedjo, in sicer ureditev v ZDR-1
sledi dvigu starosti, ki jo za
upokojitev predvideva pokojninska
zakonodaja ((114. člen ZDR-1
(delavci pred upokojitvijo) in 226.
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člen ZDR-1 (prehodna določba)).



Institut delne upokojitve (40. člen
ZPIZ-2 (delna pokojnina)).



Znižanje zakonsko določenih
stroškov dela starejših delavcev –
dodatek za minulo delo – možnost
drugačne ureditve v kolektivnih
pogodbah (129. člen ZDR-1
(dodatek za delovno dobo), 222. člen
ZDR-1 (prehodna določba), 9. člen
ZDR-1 (omejitev avtonomije
pogodbenih strank), tretji odstavek).



Delna oprostitev plačila prispevkov
delodajalcev za starejše delavce
(156. člen ZPIZ-2).



Bonusi za delo po izpolnitvi pogojev
za upokojitev za posameznika –
prejemanje 20 % pokojnine, višja
odmera pokojnine (38. člen, tretji
odstavek (odmera predčasne
pokojnine), 37. člen, šesti odstavek
(določitev odstotka za odmero
starostne pokojnine).

Dodatni ukrepi bodo sprejeti na podlagi
predlogov, ki bodo oblikovani v okviru
zgoraj omenjenega projekta »Aktivno in
zdravo staranje v Sloveniji«, katerih
ključni cilj je analiza trenutne situacije z
namenom identifikacije problematike RS
na tem področju; analiza modelov, dobrih
praks in rešitev v drugih državah ter
ocena možnosti njihove uporabe v RS .
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Rezultati projekta naj bi bili:

8.6 Obstoj strateškega
okvira politike za
spodbujanje zaposlovanja
mladih, tudi s pomočjo
jamstva za mlade.

Spodbujanje
zaposlovanja
in
transnacional
na mobilnost
delovne sile

Da.

Obstaja strateški okvir
politike za spodbujanje
zaposlovanja mladih, ki:

Da.

Predhodna pogojenost
velja le za izvajanje
pobude za zaposlovanje
mladih.

-

Vzpostavljena mreža
pomembnih deležnikov v RS zna
tem področju,

-

dvig zavesti o nujnosti
sprejetja strategije aktivnega
staranja v RS,

-

Analiza stanja , identificirana
problematika, pregled možnih rešitev

-

Predlog potrebnih reform in
ukrepov

RESOLUCIJA O NACIONALNEM
PROGRAMU ZA MLADINO 2013–2022
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.g
ov.si/pageuploads/pdf/Nacionalni_progr
am_za_mladino/resolucija_o_npm/Reco
lucija_o_NPM.pdf
Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo
_za_mlade/
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mdds
z.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/z
aposlovanje/Jamstvo_za_mlade.pdf

– temelji na dokazilih, ki
merijo rezultate za mlade,
ki niso zaposleni, se ne
izobražujejo ali
usposabljajo, in ki
predstavljajo podlago za
razvoj ciljnih politik in
spremljanje razvoja;

Da.

– Obstoječi sistem podatkov trga dela iz
ZRSZ
(http://www.ess.gov.si/trg_dela)
– Podatki o NEET, zbranih med letno
raziskavo delovne sile. Na voljo na
SURS na zahtevo.
– Študija o položaju mladih na trgu dela
(ZRSZ)
http://www.ess.gov.si/_files/4809/mladi_
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in_trg_dela.pdf
RESOLUCIJA O NACIONALNEM
PROGRAMU ZA MLADINO 2013–2022
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.g
ov.si/pageuploads/pdf/Nacionalni_progr
am_za_mladino/resolucija_o_npm/Reco
lucija_o_NPM.pdf

9.1 Obstoj in izvajanje
nacionalnega strateškega
političnega okvira za

Socialna
vključenost in
zmanjševanj

Da.

– opredeljuje javni organ,
pristojen za upravljanje
ukrepov za zaposlovanje
mladih ter za usklajevanje
partnerstev na vseh ravneh
in v vseh sektorjih;

Da.

– vključuje zainteresirane
strani, ki so pomembne za
reševanje brezposelnosti
mladih;

Da.

Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade,
poglavje 2.2.1

– omogoča zgodnje
posredovanje in aktivacijo;

Da.

Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade,
poglavje 2.3.1

– vključuje podporne
ukrepe za dostop do
zaposlitve, razširitev
spretnosti, mobilnost
delavcev in trajnostno
vključevanje mladih, ki niso
zaposleni, se ne
izobražujejo ali
usposabljajo, na trg dela.
Oblikovan je nacionalni
strateški politični okvir za
zmanjšanje revščine s

Da.

Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade,
poglavje 2.3.2

Da.

Izvedbeni načrt Jamstvo za mlade
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/jamstvo
_za_mlade/
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mdds
z.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/z
aposlovanje/Jamstvo_za_mlade.pdf

Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–
2020, ki jo je aprila 2013 sprejel Državni
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zmanjšanje revščine s
ciljem dejavnega
vključevanja oseb,
izključenih s trga dela, v
skladu s smernicami za
zaposlovanje.

e tveganja
revščine,
aktivno
staranje in
zdravje

zbor RS (Ur. l. RS, št. 39/2013)
http://www.uradnilist.si/1/content?id=113130

ciljem dejavnega
vključevanja, ki:

– zajame dovolj dejstev, na
podlagi katerih je mogoče
oblikovati politike za
zmanjšanje revščine in
spremljati razvoj;

Da.

Poglavji 4 in 5 ter Dodatek k Resoluciji.

– vsebuje ukrepe, ki
podpirajo uresničitev
nacionalne ciljne vrednosti
glede revščine in socialne
izključenosti (kot je
opredeljen v nacionalnem
programu reform), pri
čemer ta cilj vključuje
spodbujanje trajnostnih in
kakovostnih zaposlitvenih
možnosti za osebe, ki jim
najbolj grozi socialna
izključenost, tudi za osebe
iz marginaliziranih
skupnosti;

Da.

Resolucija o nacionalnem programu
socialnega varstva za obdobje 2013–
2020, Poglavje 2

– v boj proti revščini
pritegne zainteresirane
strani;

Da.

Resolucijo je pripravila delovna skupina,
ki so jo sestavljali vsi relevantni
deležniki. Dokument določa, da je za
pripravo nacionalnih in regionalnih
akcijskih načrtov treba imenovati
nacionalne in regionalne koordinacijske
skupine, ki jih sestavljajo vsi relevantni
deležniki (Poglavje 4). Nacionalno
koordinacijsko (usmerjevalno) skupino
je Vlada RS imenovala avgusta 2013,
skupina pa je dejavna s pripravo
nacionalnega akcijskega načrta za
obdobje 2014–2016.
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– glede na ugotovljene
potrebe vključuje ukrepe za
prehod z institucionalne
oskrbe na oskrbo v
skupnosti;

Da.

Resolucija ta element še posebej
izpostavi v poglavjih 2 in 3, element pa
bo vključen v nacionalni in regionalne
akcijske načrte. Eden izmed glavnih
treh ciljev resolucije se nanaša na
prehod v skupnostne storitve oskrbe,
oblikovan pa je tudi poseben kazalnik
za merjenje dosežkov na tem področju
(razmerje med uporabniki
institucionalnih storitev in uporabniki
skupnostnih storitev oskrbe se bo
znižalo s sedanjih 2 : 1 na 1 : 1 v letu
2020).

– na zahtevo in kadar je to
utemeljeno, se lahko
zainteresiranim stranem
pomaga pri predložitvi
prijav za projekte ter
izvajanju in upravljanju
izbranih projektov.

Da.

V okviru MDDSZ je ustanovljen Urad za
izvajanje kohezijske politike, ki nudi
podporo tako vsebinskim enotam na
ministrstvu in upravičencem. Prav tako
so zagotovljena dodatna nova delovna
mesta v okviru Direktorata za socialne
zadeve z nalogami oblikovanja ukrepov,
spremljanja in pomoči upravičencem.
(glej prilogo Priročnik…).

Priročnik
MDDSZ_ESS_27_11_2012.pdf

9.3 Zdravje: obstoj
nacionalnega ali
regionalnega strateškega
političnega okvira za
zdravje v mejah člena
168 PDEU, ki zagotavlja
ekonomsko vzdržnost.

Socialna
vključenost in
zmanjševanj
e tveganja
revščine,
aktivno
staranje in
zdravje

Ne.

Oblikovan je nacionalni
ali regionalni strateški
politični okvir za zdravje,
ki vključuje:

Ne.

MDDSZ sodeluje z CNVOS, ki nudi
informacije in podporo v zvezi s
prijavami na razpise. Razširjanje
informacij je ustrezno.
– Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2008–2013 –
Zadovoljni uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
72/2008)
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200872&stevilk
a=3163

Ministrstvo za zdravje je
v postopku priprave nove
Resolucije o
nacionalnem planu
zdravstvenega varstva, ki
bo zajemal vsa merila
predhodne pogojenosti.
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– usklajene ukrepe za
izboljšanje dostopa do
zdravstvenih storitev;

– Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2008–2013 -–
Zadovoljni uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
72/2008)
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200872&stevilk
a=3163
– Državni program paliativne oskrbe;
MZ 2010
http://www.mz.gov.si/si/zakonodaja_in_
dokumenti/dokumenti_strategije_resolu
cije/
– Nacionalna strategija kakovosti in
varnosti v zdravstvu (2010–2015); MZ
2010
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.s
i/pageuploads/kakovost/nacionalna_stra
tegija_kakov_in_varn_20102015/Nacionalna_strategija_kakovosti_i
n_varnosti_v_zdravstvu_2010-2015.pdf
– Državni program obvladovanja raka v
Sloveniji 2010–2015; MZ 2010
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.s
i/pageuploads/zakonodaja/strategije_20
10/Dr%C5%BEavni_program_obvladov
anja_raka_2010-2015.26.2.2010.pdf
– Nacionalni program za obvladovanje
sladkorne bolezni – Strategija razvoja
2010–2020; MZ 2010
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.s
i/pageuploads/mz_dokumenti/zakonoda
ja/NP_diabetes/Nacionalni_program_ob
vladovanja_sladkorne_bolezni_210410.
pdf
– Strategija razvoja dejavnosti javnega
zdravja 2013–2023 (v javni razpravi)
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.s
i/pageuploads/javna_razprava_2013/Str
ategija_javnega_zdravja-jr_24-62013.pdf
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10.3 Vseživljenjsko
učenje: obstoj
nacionalnega in/ali
regionalnega strateškega
političnega okvira za
vseživljenjsko učenje v
mejah člena 165 PDEU.

Znanje,
spretnosti in
vseživljenjsk
o učenje za
boljšo
zaposljivost

Da.

– ukrepe za spodbujanje
učinkovitosti v
zdravstvenem sektorju z
uvajanjem modelov za
zagotavljanje storitev in
infrastrukture;

– Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2008–2013 –
Zadovoljni uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
72/2008)
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200872&stevilk
a=3163

– sistem spremljanja in
pregledovanja.

– Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2008–2013 –
Zadovoljni uporabniki in izvajalci
zdravstvenih storitev (Ur. l. RS, št.
72/2008)
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200872&stevilk
a=3163

Država članica ali regija
je sprejela okvir, v
katerem so navedena
okvirna razpoložljiva
proračunska sredstva in
stroškovno učinkovita
koncentracija sredstev za
prednostne potrebe za
zdravstvo.

Da.

Oblikovan je nacionalni ali
regionalni strateški politični
okvir za vseživljenjsko
učenje, ki vključuje ukrepe:

Da.

Letno sprejet finančni načrt ZZZS
(septembra za naslednje leto)
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.ns
f/obvestilo?readform&y=2&x=/zzzs/info/
egradiva.nsf/o/10495E8E40206660C12
57C3600375652
in letno sprejet splošni dogovor
(decembra za naslednje leto)
http://www.zzzs.si/zzzs/info/egradiva.ns
f/o/AA69EB5C70327BCFC1257B25002
E636C?OpenDocument
Resolucija o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji za obdobje 2013–2020;
ReNPIO 2013–2020 (Ur. l. RS, št.
90/2013)
http://www.uradnilist.si/1/content?id=114925&part=&highl
ight=resolucija+#!/Resolucija-oNacionalnem-programu-izobrazevanjaodraslih-v-Republiki-Sloveniji-za-
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obdobje-2013-2020-(ReNPIO13-20)
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l.
RS, št. 110/06)
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevil
ka=4673
Bela knjiga 2011
http://www.belaknjiga2011.si/indexen.p
hp
Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO982
Pravilnik o ocenjevanju znanja v
srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010)
http://www.uradnilist.si/1/content?id=99228
Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO982
Pravilnik o priznavanju predhodno
pridobljenega znanja v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
20/2010) http://www.uradnilist.si/1/content?id=96683
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO445
Zakon o urejanju trga dela
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?i
d=ZAKO5840
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja za obdobje 2012–
2015
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_
in_dokumenti/pomembni_dokumenti/
Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO1626
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Sklop pravilnikov o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_pod
rocja/trg_dela_in_zaposlovanje/nacional
ne_poklicne_kvalifikacije/pridobivanje_n
acionalnih_poklicnih_kvalifikacij/
Strategije vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji
http://www.zrss.si/pdf/120712074702__
strategija_vkljucevanja_otrok_ucencev_
in_dijakov_migrantov_v_sistem_vzgoje
_in_izobrazevanja_v_rs.pdf
Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v RS
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.go
v.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstv
a/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2
011.pdf
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka
=101Spremembe
Zakona o štipendiranju
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO5522
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?i
d=PRAV5958
Navodila o prilagajanju izrednega
poklicnega in strokovnega
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 8/08)
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20088&stevilka
=267
Zakon o romski skupnosti
http://www.un.gov.si/si/zakonodaja_in_d
okumenti/predpisi_v_pripravi/zakon_o_r
omski_skupnosti_v_republiki_sloveniji/
Zakon o posebnih pravicah italijanske in
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madžarske narodne skupnosti
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?i
d=ZAKO2611
Nacionalni reformni program 2013–
2014
http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/
pageuploads/docs/Razvojni_dokumenti/
NRP10-05-2013_s_prilogami.pdf
Sistemski vidiki izobraževanja
pedagoških delavcev
– s katerimi se podpirajo
razvoj vseživljenjskega
učenja in povezovalne
storitve tovrstnega učenja,
vključno z njihovim
izvajanjem in
nadgrajevanjem spretnosti
(tj. potrjevanjem,
usmerjanjem,
izobraževanjem in
usposabljanjem) ter
omogočajo vključevanje
zainteresiranih strani in
partnerstvo z njimi;

Da.

Resolucija o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Sloveniji 2013–
2020; ReNPIO 13-20
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l.
RS, št. 110/06), člen 7 in 17 - 21
Nacionalni program visokega šolstva,
št. 12.
Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, čl. 73–74 in čl. 2, 9, 18–
30 in 31– 450 ter 11 in 13, 12- Zakon o
višjem strokovnem izobraževanju, čl.
20, 24, 39, 55 in čl. 18, 50
Pravilnik o priznavanju predhodno
pridobljenega znanja v višjem
strokovnem izobraževanju
http://www.uradnilist.si/1/content?id=96683
Navodila o prilagajanju izrednega
poklicnega in strokovnega
izobraževanja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=NAVO914
Sistem spremljanja in vrednotenja,
zbiranja podatkov je vzpostavljen
(Andragoški center)
https://npio.acs.si/vnos/vnos.php
(aplikacija za vnos podatkov in
spremljanje)
Sistem spremljanja in evalviranja
podatkov je vzpostavljen:

11. in 13. člen- določata
usklajevanje predlogov
socialnih partnerjev in
civilne družbe ter celo, da
del izobraževalnega
programa določijo šole
skupaj s socialnimi
partnerji. Socialno
partnerstvo v pomenu
sodelovanja v
načrtovanju
izobraževanja,
programiranju in tudi pri
izvajanju praktičnega
usposabljanja in pri
evalvaciji dosežkov. S
tem se zagotavlja večjo
prilagodljivost
izobraževanja
tehnološkemu razvoju in
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http://www.cpi.si/razvojno-inraziskovalno-delo/evalvacije-inspremljanje.aspx
Zakon o urejanju trga dela; Oddelek
1.1 Vseživljenjsko učenje karierna
orientacija
Nacionalna kontaktna točka za
vseživljenjsko učenje karierna
orientacija

Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah in pravilniki:
– Pravilnik o načinu in postopku
preverjanja in potrjevanja nacionalnih
poklicnih kvalifikacij
– Pravilnik o nomenklaturi poklicev
– Pravilnik o sestavi komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij ter o načinu in
postopku za pridobitev in izgubo licence
– Odredba o določitvi programa
usposabljanja kandidatov za člane
komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
– Pravilnik o stalnem strokovnem
usposabljanju članov komisij za
preverjanje in potrjevanje nacionalnih
poklicnih kvalifikacij

razvoju v strukturi dela.
12 .člen- Programska
fleksibilnost in izbirnost,
ki omogoča široko
zasnovane izobraževalne
programe z notranjo
modularno členitvijo,
udeležencem poklicnega
in strokovnega
izobraževanja pa ob večji
izbirnosti individualizirani
kurikulum in uspešno
zaposlovanje.

Zakon o štipendiranju), čl. 30–45, 69–
85
Nacionalni urad za usklajevanje
karierne orientacije ZRSZ (projekt, ki se
financira iz Evropskega socialnega
sklada v letu 2007–2013)
Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah), člena 7, 14
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Zakon o urejanju trga dela)
(http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_po
drocja/trg_dela_in_zaposlovanje/zaposl
ovanje/zutd/), zagotavlja podlago za
ustanovitev tako imenovanih ustanov,
odgovornih za povezovanje trga dela in
LLL
Raziskava napovedi zaposlovanja se
izvaja dvakrat letno.
ZRSZ je vzpostavil regionalne svete za
sodelovanje s socialnimi partnerji.
– za pridobivanje spretnosti
za različne ciljne skupine,
ki so opredeljene kot
prednostne v nacionalnem
ali regionalnem strateškem
političnem okviru (na
primer mladi udeleženci
poklicnega usposabljanja,
odrasli, starši, ki se vračajo
na trg dela),
nizkokvalificirani in starejši
delavci, migranti ter druge
prikrajšane skupine, zlasti
invalidi);

Da.

Resolucija o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji za obdobje 2013–2020;
ReNPIO 13-20Zakon o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 110/06), člen 7
Strategija vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji
Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v RS
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja
Zakon o romski skupnosti
Zakon o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti,
Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, čl. 69, 70
Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju, člen 4,5
Nacionalni reformni program 2013–
2014
Ukrepi za politiko aktivnega
zaposlovanja
(http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja
_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/)
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Sklop pravilnikov o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah
Zakon o urejanju trga dela

– za večji dostop do
vseživljenjskega učenja,
vključno s prizadevanji za
učinkovito izvajanje orodij
za preglednost (na primer
evropsko ogrodje
kvalifikacij, nacionalna
ogrodja kvalifikacij,
evropski sistem kreditnih
točk v poklicnem
izobraževanju in
usposabljanju, evropski
referenčni okvir za
zagotavljanje kakovosti
poklicnega izobraževanja
in usposabljanja)

Da.

Slovensko ogrodje kvalifikacij
http://www.nok.si/
Zaključno poročilo SlovenijeUmeščanje SOK v evropsko ogrodje
kvalifikacij za vseživljenjsko učenje in
evropsko ogrodje visokošolskih
kvalifikacij predstavlja formalno
umestitev SOK v EOK in EOVK in
potrjuje združljivost SOK z obema
ogrodjema (št. sklepa Vlade RS:604002/2013/4)
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l.
RS, št. 110/06), člen 7, 8, 9
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO449&d-49682p=2&tab=analiticni&scrollTop=876

Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju(ZPSI-1), čl. 4, 10, 15-17
ter 14 , 71
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO982

Vzpostavljena je
nacionalna
koordinacijska točka EOK
za Slovenijo na Centru
RS za poklicno
izobraževanje (CPI), ki se
pri svojem delu smiselno
povezuje z Nacionalno
agencijo za kakovost v
visokem šolstvu
(NAKVIS). Pripravljeno
je slovensko ogrodje
kvalifikacij, ki je bilo
predstavljeno tudi na
delovni skupin EQF
Advisory group, ki deluje
pod okriljem Evropske
komisije. Članice nanj
niso dale bistvenih
pripomb.

Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju (ZVSI), čl. 15., 17-20, 29
Zakon o urejanju trga dela, čl. 30. c
Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah in Sklop pravilnikov o

SOK je pripravljen in je
združljiv z EOK in EOVK.
Register kvalifikacij se
polni (trenutno
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nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
http://www.uradnilist.si/1/content?id=77726

Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju), čl. 2, 9, 12, 18–45 in
31– 45 in 71–77
Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju), čl. 5, 18, 50 in 20–23
Sistem spremljanja in evalviranja,
zbiranja podatkov je vzpostavljen
(Center RS za poklicno izobraževanje):
http://www.cpi.si/razvojno-inraziskovalno-delo/evalvacije-inspremljanje.aspx
Sistem spremljanja in vrednotenja,
zbiranja podatkov je vzpostavljen
(Andragoški center)
https://npio.acs.si/vnos/vnos.php
(aplikacija za vnos podatkov in
spremljanje)
Vzpostavljen je e-portal za področje
vrednotenja in priznavanja pod okriljem
Andragoškega centra Slovenije (ACS):
http://vpnz.acs.si/portal/
Pravilnik o priznavanju predhodno
pridobljenega znanja v višjem
strokovnem izobraževanju
http://www.uradnilist.si/1/content?id=96683
Navodila o prilagajanju izrednega
poklicnega in strokovnega
izobraževanja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=NAVO914

umeščenih 450
kvalifikacij). Pri vsaki
kvalifikaciji so navedeni
učni rezultati.
8. člen ZIO - Javno
veljavna izobrazba se
lahko pridobi tudi z
ugotavljanjem in
potrjevanjem znanja, z
izpiti ali na podlagi javnih
listin.
(ZPSI-1) Poglavje III
UGOTAVLJANJE IN
ZAGOTAVLJANJE
KAKOVOSTI, 15. člen
(zagotavljanje kakovosti)
navaja: Šola zagotavlja
kakovost vzgojnoizobraževalnega dela po
načelih celovitega
sistema vodenja
kakovosti, ki upošteva
tudi skupni evropski okvir
zagotavljanja kakovosti v
poklicnem in strokovnem
izobraževanju
Poročila o kakovosti na
državni ravni (CPI
http://www.cpi.si/files/cpi/
userfiles/Datoteke/evalva
cija/Kakovost/Porocilo_o
_kakovosti_2009_2011.p
df in
http://www.cpi.si/files/cpi/
userfiles/Datoteke/evalva
cija/Kolegialna_presoja_
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2011_2012.pdf
Sodelovanje institucij in trga dela:
Strokovni sveti za posamezna področja:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/strok
ovni_sveti/
Letni program izobraževanja odraslih
(izobraževanje brezposelnih, Zavod RS
za zaposlovanje):
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.g
ov.si/pageuploads/podrocje/odrasli/Prog
rami/Program_odrasli_2012_4_7_12.pd
f

Ukrepi za politiko aktivnega
zaposlovanja
Doktrina dela z delodajalci,
brezposelnimi osebami in iskalci
zaposlitve

(ZPSI-1) 14. člen- določa
ovrednotenje s kreditnimi
točkami .Vsi programi
srednjega poklicnega in
strokovnega
izobraževanja so kreditno
ovrednoteni in imajo
zapisane učne rezultate.
Primer programa
cvetličar:
http://www.nok.si/opiskvalifikacije.aspx/582
(ZPSI) 71. člen- Pri
ocenjevanju dijaka se
upošteva tudi neformalno
pridobljeno znanje.
Minister za šolstvo je dne
16.4.2014 ustanovil
Poklicno koordinacijo, ki
jo sestavljajo predstavniki
ministrstva, pristojnega
za šolstvo, ministrstva,
pristojnega za delo,
ministrstva, pristojnega
za gospodarstvo,
predstavniki različnih
zbornic in delodajalskih
združenj, predstavniki
poklicnih in strokovnih šol
ter njihovih združen in,
predstavnik sindikata
(sklep št. 01214/2014/28) za
usklajevanje nalog na
področju poklicnega in
strokovnega
izobraževanja, in sicer na
področju razvoja
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poklicnih standardov,
izobraževalnih
programov, mreži javnih
šol in programov ter
obsegu vsakoletnega
vpisa, promociji
poklicnega
izobraževanja, krepitvi
socialnega partnerstva in
spremljanju
uresničevanja ključnih
ciljev v poklicnem in
strokovnem
izobraževanju.

– za izboljšanje ustreznosti
izobraževanja in
usposabljanja glede na trg
dela ter njuno prilagoditev
potrebam opredeljenih
ciljnih skupin (na primer
mladi udeleženci
poklicnega usposabljanja,
odrasli, starši, ki se vračajo
na trg dela,
nizkokvalificirani in starejši
delavci, migranti ter druge
prikrajšane skupine, zlasti
invalidi).

Da.

Bela knjiga, poglavji 1 in 11
Sistemski vidiki izobraževanja
pedagoških delavcev
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, čl. 105
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev
Resolucija o Nacionalnem programu
izobraževanja odraslih v Republiki
Sloveniji za obdobje 2013–2020;
ReNPIO 13–20
Strategije vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji)
Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v RS
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami
Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, člen 13.
Sistem spremljanja in evalviranja,

13. člen Zakona o
poklicnem in strokovnem
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zbiranja podatkov je vzpostavljen
(Center RS za poklicno izobraževanje):
http://www.cpi.si/razvojno-inraziskovalno-delo/evalvacije-inspremljanje.aspx
Center RS za poklicno izobraževanje,
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda
Center RS za poklicno izobraževanje
(Ur. List RS, št. 32/2009)
Sistem spremljanja in vrednotenja,
zbiranja podatkov je vzpostavljen
(Andragoški center)
https://npio.acs.si/vnos/vnos.php
(aplikacija za vnos podatkov in
spremljanje)
Promocija poklicev in dober prenos
informacij nad institucijami poklicnega
izobraževanja in socialnimi partnerji:

Euroskills:
http://www.cpi.si/pripomocki-zapromocijo/prirocnik/euroskills.aspx.
Priljubljen portal o poklicnem kažipotu:
http://mojaizbira.si/
Vsakoletni zaposlitveni sejmi Informativa
http://en.informativa.si/home/

izobraževanju (ZPSI-1),
objavljen na
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid
=20063449, določa, da
del izobraževalnega
programa določijo šole
skupaj s socialnimi
partnerji (v nadaljnjem
besedilu: odprti kurikul),
kar šolam in
delodajalcem omogoča,
da vsebine odprtega
kurikula zapolnijo z
dodatnimi urami
praktičnega
usposabljanja z delom.
Lokalno gospodarstvo in
socialni partnerji imajo
tako zakonsko
opredeljeno možnost, da
sodelujejo pri pripravi
izobraževalnega
programa in vključijo
vsebine, ki bodo
pripomogle k odpravi
neskladja med
izobraževalnim
programom in potrebami
na trgu dela.

Promocije poklicnega izobraževanja na
šolah ob informativnih dnevih in dnevih
odprtih vrat
Sodelovanje med institucijami na trgu
dela in poklicnim izobraževanjem:
Zakon o urejanju trga dela (Ur .list RS,
80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13,
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100/13), člen 15,16 24, 103, V. poglavje
(Fundacije).in Statut Zavoda za
zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/_files/251/statut_z
rsz.pdf
Letni program izobraževanja odraslih
(izobraževanje brezposelnih, Zavod RS
za zaposlovanje):
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/direktorat_za_srednje_in_visje_solst
vo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobraze
vanje_odraslih/
Analize vključenosti:
Letna poročilo o izobraževanju odraslih
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/direktorat_za_srednje_in_visje_solst
vo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobraze
vanje_odraslih/arhiv_2012/
Letno poročilo Zavoda RS za
zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicisti
ka/letna_porocila
Analize vpisa v srednje šole:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/direktorat_za_srednje_in_visje_solst
vo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjes
olsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_so
le/
Ciljne skupine niso opredeljene kot
prednostne naloge, ker so enakopravno
vključene v predvidene ukrepe (za
upokojence, manj izobraženi itd.)

10.4 Obstoj
nacionalnega ali

Znanje,
spretnosti in

Da.

Oblikovan je nacionalni ali
regionalni strateški politični

Da.

Raziskava napovedi zaposlovanja se
izvaja dvakrat letno.
Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006)
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regionalnega strateškega
političnega okvira za
boljšo kakovost in
učinkovitost sistemov
poklicnega izobraževanja
in usposabljanja v mejah
člena 165 PDEU.

vseživljenjsk
o učenje za
boljšo
zaposljivost

okvir za boljšo kakovost in
učinkovitost sistemov
poklicnega izobraževanja
in usposabljanja v mejah
člena 165 PDEU, ki
vključuje ukrepe za:

http://www.uradnilist.si/1/content?id=74689
Pravilnik o ocenjevanju znanja v
srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010)
http://www.uradnilist.si/1/content?id=99228
Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju (Ur. l. RS. št. 86/2004)
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO982
Pravilnik o priznavanju predhodno
pridobljenega znanja v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št.
20/2010)
http://www.uradnilist.si/1/content?id=96683
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO445
Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (ZNPK-UPB2
http://www.uradnilist.si/1/content?id=77726
Sklop pravilnikov o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_
in_dokumenti/veljavni_predpisi/#c7598
Strategije vključevanja otrok, učencev in
dijakov migrantov v sistem vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji
http://www.zrss.si/pdf/120712074702__
strategija_vkljucevanja_otrok_ucencev_
in_dijakov_migrantov_v_sistem_vzgoje
_in_izobrazevanja_v_rs.pdf
Strategija vzgoje in izobraževanja
Romov v RS
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.go
v.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstv
a/projekti/Strategija_Romi_dopolnitev_2
011.pdf
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
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potrebami
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka
=101
Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in
usposabljanju strokovnih delavcev
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?i
d=PRAV5958
Spremembe Zakona o štipendiranju
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO5522
Bela knjiga (2011)
http://www.belaknjiga2011.si
Izhodišča za pripravo izobraževalnih
programov nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja ter programov
srednjega strokovnega izobraževanja iz
leta 2001
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/izhodi
sca.pdf
Izhodišča za pripravo višješolskih
študijskih programov iz leta 2006
Zakon o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na
področju vzgoje in izobraževanja 2001
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?i
d=ZAKO2611
Sistemski vidiki izobraževanja
pedagoških delavcev
– izboljšanje ustreznosti
sistemov poklicnega
izobraževanja in
usposabljanja glede na trg
dela v tesnem sodelovanju
z zainteresiranimi stranmi,
vključno z mehanizmi za
predvidevanje potreb po
spretnostih, prilagoditvijo
učnih načrtov ter krepitvijo

Da.

Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju, čl. 2, 9, 10, 13, 18–30 in
členi 31–45
Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju, člen 18, 50, 27
Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja(ZOFVI), členi
15, 26 in 28
Zakon o nacionalnih poklicnih
kvalifikacijah (ZNPK-UPB2) , člena 7 in

ZOFVI in ZNPK v
navedenih členih
določata vključenost
vseh relevantnih
deležnikov v postopku
sprejemanja poklicnih
standardov in
izobraževalnih
programov (pristojna

50

Priloga 1

različnih oblik učenja na
delovnem mestu;

14.
http://www.uradnilist.si/1/content?id=77726
Izhodišča za pripravo izobraževalnih
programov nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja ter programov
srednjega strokovnega izobraževanja iz
leta 2001, stran od 13 do 38
Izhodišča za pripravo višješolskih
študijskih programov iz leta 2006
Bela knjiga 2011, poglavje 4 ter strani
od 13 do 27 in od 222 do 274
Sistemski vidiki izobraževanja
pedagoških delavcev
Pravilnik o normativih in standardih za
izvajanje izobraževalnih programov in
vzgojnega programa na področju
srednjega šolstva (čl. 33., 34. In 35)
http://www.uradnilist.si/1/content?id=99390

Sodelovanje med institucijami,
monitoring in evalvacije, promocija in
informiranje ter analiza vključenosti:
Strokovni sveti za posamezna področja:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/strok
ovni_sveti/ (sodelovanje deležnikov)
Sistem spremljanja in evalviranja,
zbiranja podatkov je vzpostavljen
(Center RS za poklicno izobraževanje):
http://www.cpi.si/razvojno-inraziskovalno-delo/evalvacije-inspremljanje.aspx

ministrstva, zbornice in
druga delodajalska ali
strokovna združenja,
sindikati in drugi socialni
partnerji.

Minister za šolstvo je dne
16.4.2014 ustanovil
Poklicno koordinacijo, ki
jo sestavljajo predstavniki
ministrstva, pristojnega
za šolstvo, za delo,
ministrstva, za
gospodarstvo,
predstavniki zbornic in
delodajalskih združenj,
predstavniki poklicnih in
strokovnih šol ter njihovih
združen in, predstavnik
sindikata (sklep št. 01214/2014/28) za
usklajevanje nalog na
področju poklicnega in
strokovnega
izobraževanja, in sicer na
področju razvoja
poklicnih standardov,
izobraževalnih
programov, mreži javnih
šol in programov ter
obsegu vsakoletnega
vpisa, promociji
poklicnega
izobraževanja, krepitvi
socialnega partnerstva in
spremljanju
uresničevanja ključnih
ciljev v poklicnem in
strokovnem

Center RS za poklicno izobraževanje,
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Sklep o ustanovitvi javnega zavoda
Center RS za poklicno izobraževanje
(Ur. List RS, št. 32/2009)
Vzpostavljen je e-portal za področje
vrednotenja in priznavanja pod okriljem
Andragoškega centra Slovenije (ACS):
http://vpnz.acs.si/portal/
Spremljanje zaposljivosti diplomantov:
Zaposljivost, EQAVET kazalnik 5 –
izsledki pilotne spremljave za
2010/2011, katere namen je bil
preizkusiti metodologijo za nadaljnje
periodično spremljanje prehoda prehod
s poklicnih in strokovnih šol na trg dela.
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/20102011/Porocilo_Rezultati_pilotnega_spre
mljanja_zaposljivosti.pdf
Analize vključenosti:
Letna poročilo o izobraževanju odraslih
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/direktorat_za_srednje_in_visje_solst
vo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobraze
vanje_odraslih/arhiv_2012/
Letno poročilo Zavoda RS za
zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/trg_dela/publicisti
ka/letna_porocila
Analize vpisa v srednje šole:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/direktorat_za_srednje_in_visje_solst
vo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjes
olsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_so
le/

izobraževanju.
Vse od leta 2008
ministrstvo, pristojno za
izobraževanje v
sodelovanju z Javnim
skladom RS za razvoj
kadrov in štipendije,
spodbuja delodajalce k
izvajanju praktičnega
usposabljanja z delom.
Primer razpisa za š.l.
2013/2014 na
http://www.skladkadri.si/si/razpisi-inobjave/razpis/n/javnirazpis-pud-20132014/
Pravilnik o normativih in
standardih za izvajanje
izobraževalnih
programov in vzgojnega
programa na področju
srednjega šolstva v
členih 33., 34. in 35
določa, da šole
sistemizirajo delovna
mesta organizatorjev
praktičnega
usposabljanja/izobraževa
nja oziroma delovne
prakse, ki se za dijake
odvija pri delodajalcih.
V 19. členu ZPSI-1
podeli javna pooblastila
reprezentativnim
zbornicam, da (poleg
drugih nalog)pri
delodajalcih ugotavljajo
izpolnjevanje pogojev za
izvajanje praktičnega
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Promocija poklicev in dober prenos
informacij nad institucijami poklicnega
izobraževanja in socialnimi partnerji:

Euroskills:
http://www.cpi.si/pripomocki-zapromocijo/prirocnik/euroskills.aspx.
Priljubljen portal o poklicnem kažipotu:
http://mojaizbira.si/
vsakoletni zaposlitveni sejmi Informativa
http://en.informativa.si/home/
Promocije poklicnega izobraževanja na
šolah ob informativnih dnevih in dnevih
odprtih vrat
Sodelovanje med institucijami na trgu
dela in poklicnim izobraževanjem:
Zakon o urejanju trga dela (Ur .list RS,
80/10, 40/12 - ZUJF, 21/13, 63/13,
100/13), člen 15,16 24, 103, V. poglavje
(Fundacije).in Statut Zavoda za
zaposlovanje
http://www.ess.gov.si/_files/251/statut_z
rsz.pdf
Letni program izobraževanja odraslih
(izobraževanje brezposelnih, Zavod RS
za zaposlovanje):
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podro
cja/direktorat_za_srednje_in_visje_solst
vo_ter_izobrazevanje_odraslih/izobraze
vanje_odraslih/

usposabljanja z delom in
vodijo registre učnih mest
za praktično
usposabljanje dijakov z
delo, organizirajo
opravljanje vmesnih
preizkusov in v
sodelovanju s šolami
izvajajo opravljanje
praktičnega dela
zaključnih izpitov.
Zakon o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah
(ZNPK-UPB2), ki je v
pristojnosti ministrstva za
delo, ureja postopek in
določa organe in
organizacije, pristojne za
pripravo in sprejemanje
poklicnih standardov in
katalogov standardov
strokovnih znanj in
spretnosti, ter pogoje in
postopek pridobivanja
nacionalnih poklicnih
kvalifikacij. Izpostavljamo
7. člen, ki med drugim
določa, da zbornice,
združenje delodajalcev,
poklicna združenja,
nevladne organizacije,
sindikati in pristojna
ministrstva, dajejo
pobude za nove poklicne
standarde in kataloge ter
predlagajo člane
področnih odborov za
poklicne standarde.
Naloge teh odborov so
določene v 14. členu
zakona in ena med njimi
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je, da predlagajo
poklicne standarde za
sprejem na pristojnem
strokovnemu svetu.
13. člen Zakona o
poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ZPSI-1),
objavljen na
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid
=20063449, določa, da
del izobraževalnega
programa določijo šole
skupaj s socialnimi
partnerji (v nadaljnjem
besedilu: odprti kurikul),
kar šolam in
delodajalcem omogoča,
da vsebine odprtega
kurikula zapolnijo z
dodatnimi urami
praktičnega
usposabljanja z delom.
Lokalno gospodarstvo in
socialni partnerji imajo
tako zakonsko
opredeljeno možnost, da
sodelujejo pri pripravi
izobraževalnega
programa in vključijo
vsebine, ki bodo
pripomogle k odpravi
neskladja med
izobraževalnim
programom in potrebami
na trgu dela.

– izboljšanje kakovosti in
privlačnosti poklicnega

Da.

Zakon o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ZPSI-1), členi 15, 16 in

8 (ZPSI-1) Poglavje III
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izobraževanja in
usposabljanja, tudi z
vzpostavitvijo nacionalnega
pristopa za zagotavljanje
njune kakovosti (na primer
v skladu z evropskim
referenčnim okvirom za
zagotavljanje kakovosti
poklicnega izobraževanja
in usposabljanja) in
izvajanjem orodij za
preglednost in priznavanje,
kot je evropski sistem
kreditnih točk v poklicnem
izobraževanju in
usposabljanju.

17 ter 71
Zakon o višjem strokovnem
izobraževanju (ZVSI), člen 14, 15, 50,
27
Pravilnik o priznavanju predhodno
pridobljenega znanja v višjem
strokovnem izobraževanju
Strokovni svet je sprejel indikatorje
kakovosti na 101. seji. Poročila CPI:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/Kakovost/Porocilo_o_kakov
osti_2007_2008.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/Kakovost/Porocilo_o_kakov
osti_2008_2009.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/Kakovost/Porocilo_o_kakov
osti Kolegialna presoja (Peer review):
Usposabljanja za presojanje na področju
samoevalvacije ter učenja in poučevanja
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/Porocilo_o_kolegialnem_pr
esojanju_2010_s_prilogami.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/Kolegialna_presoja_2010_2
011.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Datote
ke/evalvacija/Kolegialna_presoja_2011_2
012.pdf
Vzpostavljen je e-portal za področje
vrednotenja in priznavanja pod okriljem

UGOTAVLJANJE IN
ZAGOTAVLJANJE
KAKOVOSTI, 15. člen
(zagotavljanje kakovosti)
navaja: Šola zagotavlja
kakovost vzgojnoizobraževalnega dela po
načelih celovitega
sistema vodenja
kakovosti, ki upošteva
tudi skupni evropski okvir
zagotavljanja kakovosti v
poklicnem in strokovnem
izobraževanju
(ZPSI) 71. člen- Pri
ocenjevanju dijaka se
upošteva tudi
neformalno pridobljeno
znanje.

ZVSI v 14. členu določa
vzpostavitev študijske
komisije na vsaki višji
strokovni šoli, ki
sprejema merila za
ugotavljanje, potrjevanje
in preverjanje z delom
pridobljenega znanja
oziroma drugega
neformalno pridobljenega
znanja ki se prizna
študentu pri izpolnjevanju
študijskih obveznosti.
Vzpostavitev Komisije za
spremljanje in
zagotavljanje kakovosti
določa tudi ZVSI, v 15.
členu. Komisija načrtuje,
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Andragoškega centra Slovenije (ACS):
http://vpnz.acs.si/portal/
Promocija poklicev: Euroskills:
http://www.cpi.si/pripomocki-zapromocijo/prirocnik/euroskills.aspx
_2009_2011.pdf

organizira in usklajuje
spremljanje in
zagotavljanje kakovosti
na šoli ter pri tem
sodeluje z Nacionalno
agencijo Republike
Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu.

Priljubljen portal o poklicnem kažipotu:
http://mojaizbira.si/
vsakoletni zaposlitveni sejmi Informativa
http://en.informativa.si/home/
promocije poklicnega izobraževanja na
šolah ob informativnih dnevih in dnevih
odprtih vrat
Ukrepi za promocijo odličnosti:
Delno eksterno preverjanje rezultatov
poklicne mature in zaključnih izpitov.
Objava vsakoletnih poročil z analizo
rezultatov na poklicni mature in pri
zaključnem izpitu na
http://www.ric.si/poklicna_matura/statistic
ni_podatki/ in
http://www.ric.si/zakljucni_izpiti/porocila/
http://www.mojaizbira.si/euroskills/
Olimpijada poklicev
11.1 Obstoj strateškega
političnega okvira za
izboljšanje upravne
učinkovitosti držav članic,
vključno z reformo javne
uprave.

Pravna
država,
izboljšanje
institucionalnih
zmogljivosti,
učinkovita
javna uprava,

Ne.

Oblikovan je strateški
politični okvir za izboljšanje
upravne učinkovitosti in
spretnosti v javnih organih
države članice, ki vključuje
naslednje elemente in je
tudi v postopku izvajanja:

MJU
Ne.
MP
Da.

STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.

24.04.2014 je Vlada
Republike Slovenije
sprejela Izhodišča za
pripravo Strategije
nadaljnjega
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podpora
razvoju NVO
ter krepitev
zmogljivosti
socialnih
partnerjev

si/pageuploads/mp.gov.si/zakonodaja/1
21114_ANG_Strategija_Pravosodje_20
20.pdf
sprejeta julija 2012, veljavna do leta
2020

razvoja slovenske javne
uprave 2014–2020
(temeljni strateški okvir,
koncept in
usmeritev) ter sklep, da
MNZ pripravi strategijo
razvoja javne uprave
2014-2020 ter da vključi
ključne deležnike v
strateški svet delovne
skupine. Strateški svet
delovne skupine je bil
ustrezno razširjen s
predstavniki ključnih
deležnikov in je dne 30.
6. 2014 sprejel sklep,
da ne glede na
nestabilno politično
situacijo v državi,
operativna delovna
skupina svoje delo
nemoteno opravlja
skladno s potrjenimi
izhodišči, časovnico in
vsebinskim konceptom
ključnih strateških ciljev
skupaj z dvoletnimi
akcijskimi načrti
ukrepov. Strategija bo
krovni dokument in bo
vseboval izhodiščne
usmeritve za ostale
resorje za posamezne
področne strategije,
politike in izvedbene
resorne dokumente.
Nosilci po posameznih
strateških ciljih bodo
pripravili opredelitev
obstoječega stanja,
opredelitev želenega
ciljnega stanja ter
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ukrepov za doseganje
ciljnega stanja skupaj z
opredelitvijo ključnih
deležnikov,
predpostavk in tveganj
ter dvoletne akcijske
načrte za realizacijo
ukrepov, kjer se bodo
opredelil ukrepi,
kazalniki uspešnosti ter
določile ciljne vrednosti
za leto 2020.

– analizo in strateško
načrtovanje pravnih,
organizacijskih in/ali
postopkovnih reformnih
ukrepov;

MJU
Ne.

– Delovni program Vlade RS
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/
si/program_vlade/PDV_2013_2014.pdf
– Redno letno poročilo Varuha
človekovih pravic RS za leto 2012;
http://www.varuhrs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Letno
_porocilo_Varuha_2012.pdf
– Odziv Vlade RS na Letno poročilo
Varuha človekovih pravic za leto 2012
(relevantna poglavja: Pravosodje,
Upravne zadeve, Delovna razmerja);
(Priponka 1)
– Letno poročilo o izvajanju Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja
2012 (Priponka 2)
- Progam ukrepov Vlade RS za
preprečevanje korupcije (sprejela Vlada
RS 5. marca 2014)
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/SOJ/word/MNZ-VRSPK-marec2014.pdf
– Enotni dokument za zagotovitev
boljšega zakonodajnega in poslovnega
okolja ter dvig konkurenčnosti

Veljavnost strategije
SREP sicer ni posebej
omejena, vendar je že v
pripravi nova "Strategija
digitalne javne uprave",
ki bo strategijo SREP
nadomestila.
Akcijski načrt AN SREP
je res veljaven do 2015
in predvidevamo da
bomo ob novi strategiji
pripravili tudi nov
akcijski načrt. Časovni
okviri za pripravo
"Strategije digitalne
javne uprave" so
usklajeni s časovnimi
okviri za pripravo
splošnejše "Strategije
razvoja javne uprave", s
katero se bo
povezovala in jo v
segmentu
elektronskega
poslovanja dopolnjevala
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http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/us
er_upload/mju/English/Publication/Enot
ni_dokument-21082013_en_final.pdf
– Pregled regulacije javnih agencij v
Sloveniji (Priponka 3)
– Analiza plač v javnem sektorju, 2012
(Priponka 4)
– SLOVENIA: Towards a Strategic and
Efficient State, OECD pregled javne
uprave, 2012:
http://www.mp.gov.si/si/novinarsko_sre
disce/novica/browse/1/select/sporocilo_
za_javnost/article/12447/5879/4e0cf18e
13d18d6f88e6ccf82398947a/?tx_ttnews
– DOING BUSINESS 2013;
http://www.doingbusiness.org/reports/gl
obal-reports/doing-business-2013
– Strategija razvoja elektronskega
poslovanja ter izmenjave podatkov iz
uradnih evidenc – SREP (potrjena na
34. redni seji Vlade RS, 2.7.2009);
http://e-uprava.gov.si/eud/euprava/Strategija_razvoja_elektronskeg
a_poslovanja_ter_izmenjave_podatkov
_iz_uradnih_evidenc_SREP.pdf
– Akcijski načrt za izvajanje Strategije
SREP(potrjen na 76. redni seji Vlade
RS, 8.4.2010);
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DIE
S/AN_SREP_do_2015.pdf
http://nio.gov.si/nio/asset/strategija+raz
voja+elektronskega+poslovanja+ter+iz
menjave+podatkov+iz+uradnih+evidenc
+srep-352

MP
Da.

in precizirala.
Merilo bo v celoti
izpolnjeno s sprejetjem
strategije in dvoletnimi
akcijskimi načrti. Glavni
strateški cilji se
nanašajo na odzivno,
uspešno in učinkovito
delovanje javne uprave,
ki je usmerjena k
uporabniku, in
modernizacijo
upravnega procesnega
prava ter sistema
inšpekcijskega nadzora.

STRATEGIJA PRAVOSODJE 2020
– Namen dokumenta, Uvod, Analiza
stanja
– Uvod, Analiza stanja
– Pot do doseganja ciljev
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– Cilji na področju pravosodja do leta
2020; Viri financiranja
– razvoj sistemov
upravljanja kakovosti;

MJU
Ne.

– Skupni ocenjevalni okvir (CAF), 2013:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Kak
ovost/CAF_2013.pdf
– Primerjava med merili in podmerili
CAF za leti 2006 in 2013:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.g
ov.si/pageuploads/Kakovost/CAF_2013
_vs_2006.pdf
– Obrazci za samoocenjevanje:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.g
ov.si/pageuploads/Kakovost/CAF_2006
_-_obrazci_za_samoocenjevanje.doc
– Rezultati ocenjevanja organizacij –
CAF 2006:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Kak
ovost/130604_CAF_2006.xls
– Primerjava slovenskih rezultatov z
evropskim povprečjem:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.g
ov.si/pageuploads/Kakovost/KopijaCAF
-1.4-18.12.08.xls
– Zadovoljstvo strank (vprašalniki za
javne uslužbence in stranke, poročila,
primerjave med UE):
http://www.mnz.gov.si/si/javna_uprava/k
akovost_v_javni_upravi/zadovoljstvo_st
rank_in_zaposlenih/

MP
Da.

STRATEGIJA RAVNANJA S
ČLOVEŠKIMI VIRI V PRAVOSODJU
DO LETA 2020
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.
si/pageuploads/CIP/2014/5_5_2014_Str
ategija2020.pdf
sprejeta aprila 2014, veljavna do leta
2020

Merilo bo v celoti
izpolnjeno s sprejetjem
strategije in dvoletnimi
akcijskimi načrti. Glavni
strateški cilji se
nanašajo na:
- izboljšanje sistemov
kakovosti,
programskega
načrtovanja, pregleda
poslovanja, merljivih
ciljev in procesnih
kazalnikov,
- odgovorno, odprto in
transparentno
delovanje javne uprave
- ničelno toleranco do
korupcije ter krepitev
integritete
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– celostne ukrepe za
poenostavitev in
racionalizacijo upravnih
postopkov;

MJU
Da.

– Ocena predpisov:
http://www.stopbirokraciji.si/opravljeneanalize-meritev/zakonodaja-porocilameritveni-obrazci/
– Posvetovanja z deležniki in
vključevanje deležnikov:
http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlid=200995&stevilk
a=4117,
http://www.stopbirokraciji.si/komentarjiin-pobude/
- http://www.stopbirokraciji.si/en/stopthe-bureaucracy-administrative-andregulatory-burdens/
– Mejniki:
http://www.stopbirokraciji.si/en/mileston
es/
– Publikacije, akcijski načrti, poročila:
http://www.stopbirokraciji.si/en/publicati
ons/
– Enotni dokument za zagotovitev
boljšega zakonodajnega in poslovnega
okolja ter dvig konkurenčnosti 2013–
2015:
http://www.stopbirokraciji.si/fileadmin/us
er_upload/mju/English/Publication/Enot
ni_dokument-22102013_en_final1.pdf

Enotni dokument za
zagotovitev boljšega
zakonodajnega in
poslovnega okolja ter
dvig konkurenčnosti je
veljaven do 2015, po
sprejetju strategije se
bodo na podlagi
sprejete strategije
pripravljali dvoletni
akcijski načrti do 2020.
Glavni strateški cilji se
nanašajo na:
- izboljšanje
zakonodaje,
zmanjšanje
zakonodajnih bremen,
presoja učinkov in
vključevanje ključnih
deležnikov
- učinkovito informatiko,
dvig uporabe e-storitev,
digitalizacijo,
interoperabilnost
informacijskih rešitev

– Kadrovski načrt (Zakon o javnih
uslužbencih, člen 22, drugi odstavek);
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DP
JS/suk/Priloga_-

Merilo bo v celoti
izpolnjeno s sprejetjem
krovne Strategije
razvoja javne uprave
2014-2020, ko bodo

MP
Ni relevantno.

– razvoj in izvajanje
strategij in politik v zvezi s
človeškimi viri, ki zajemajo
ugotovljene glavne
pomanjkljivosti na tem

MJU
Ne.
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področju;

_ZKN_2013_2014_2015.doc
– Kadrovski načrt (ministrstva, vladne
službe, UE, policija, vojska) za 2013,
2014 in 2015;
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DP
JS/suk/PrilogaSKN_2013_2014_2015.doc
– Letna kadrovska poročila – Poročilo
za leto 2012;
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SU
KV/KP2012_objavljeno.pdf
– Priročnik za letni pogovor (Zakon o
javnih uslužbencih, člen 105):
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DP
JS/suk/letnipogovorssodelavcem.doc,
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/DP
JS/suk/vodenjeletnegapogovorassodela
vcem.doc
– Poročila o ocenjevanju delovne
uspešnosti javnih uslužbencev:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.g
ov.si/pageuploads/SUE/22-2-13Porocilo_OcDU_2010_in_napredovanje
_2011.doc
– Komisija za pritožbe iz delovnega
razmerja:
http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in
_lokalna_samouprava/komisija_za_prito
zbe_iz_delovnega_razmerja/
– Uradniški svet:
http://www.mnz.gov.si/si/javna_uprava/
uradniski_svet/
– Sistem javnih uslužbencev – tehnična
pomoč vsem ministrstvom:
http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in
_lokalna_samouprava/usluzbenski_sist
em/
– Plačni sistem – tehnična pomoč vsem

pripravljeni področni
ukrepi, politike in
izvedbeni dokumenti
tudi na področju
upravljanja s človeškimi
viri. Glavni strateški cilji
se nanašajo na
modernizacijo sistema
upravljanja s kadri,
racionalizacijo upravnih
struktur, vzpostavitev
kompetenčnega modela
javnih uslužbencev in
poenostavitev plačnega
sistema.
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ministrstvom:
http://www.mnz.gov.si/si/javni_sektor_in
_lokalna_samouprava/place_v_javnem
_sektorju/

– razvoj spretnosti na vseh
ravneh poklicne hierarhije v
javnih organih;

MP.
Da.

STRATEGIJA RAVNANJA S
ČLOVEŠKIMI VIRI V PRAVOSODJU
DO LETA 2020
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.
si/pageuploads/CIP/2014/5_5_2014_Str
ategija2020.pdf
sprejeta aprila 2014, veljavna do leta
2020

MJU
Ne.

Sistem opredeljevanja potreb po
usposabljanju:
– Podlaga so Delovni program Vlade
RS
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/
si/program_vlade/PDV_2013_2014.pdf
in spremembe zakonodaje.
– Resorna ministrstva, vladne službe in
teritorialne UE letno pripravijo načrte
usposabljanja na podlagi letnih
pogovorov z javnimi uslužbenci.
– Potrebe po usposabljanju letno zbere
tudi Upravna akademija, ki je osrednja
institucija, odgovorna za usposabljanje
v javni upravi.
Usposabljanja za pridobivanje posebnih
veščin (policija, vojska, diplomati)
organizirajo pristojna ministrstva sama
in ne Upravna akademija.
– Obvezno usposabljanje za najvišje
vodilne javne uslužbence (direktorji,
generalni sekretarji, načelniki UE):
http://www.mnz.gov.si/si/javna_uprava/
upravna_akademija_usposabljanje_in_s
trokovni_izpiti/obvezni_usposabljanji/vo
denje_in_upravljanje_v_upravi/

Nadaljnji razvoj sistema
usposabljanja javnih
uslužbencev bo sledil
strateškim ciljem,
definiranim v krovnih
strateških in izvedbenih
dokumentih na področju
upravljanja človeških
virov – merilo bo v celoti
izpolnjeno s sprejetjem
strategije in dvoletnimi
akcijskimi načrti. Glavni
cilj usposabljanja je
podpora implementaciji
procesov reforme javne
uprave in usmerjenost v
visoko
profesionalizacijo javnih
uslužbencev za
doseganje večje
učinkovitosti javnih
storitev.
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– Neobvezni programi usposabljanja za
srednji upravni menedžement:
http://www.mnz.gov.si/si/javna_uprava/
upravna_akademija_usposabljanje_in_s
trokovni_izpiti/seminarji/usposabljanje_z
a_srednji_upravni_menedzment/
MP
Da.

STRATEGIJA RAVNANJA S
ČLOVEŠKIMI VIRI V PRAVOSODJU
DO LETA 2020
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.
si/pageuploads/CIP/2014/5_5_2014_Str
ategija2020.pdf
sprejeta aprila 2014, veljavna do leta
2020

Strategija ravnanja s
človeškimi viri v
pravosodju do leta 2020
se fokusira zgolj na
specifike pravosodja
(neodvisnosti in
samostojnosti sodne veje
oblasti in pripadajočih
pravosodnih podsistemov
od splošne državne
uprave) in te so pri HRM
le izobraževanje in
usposabljanje. Pod
kriterij HRM strategije kadrovski forumi za
izmenjavo dobrih praks
se v pravosodju izvaja
preko ustaljene Mreže
evropskih centrov za
izobraževanje v
pravosodju (EJTN). Drugi
splošni pod kriteriji HRM
strategije spremljanje in
pregledovanje
instrumentov, krepitev
odgovornosti vodij,
planiranje večjih HR
procesov, proces
zaposlovanja,
promoviranja kariernih
priložnosti, ter strateško
načrtovanja delovne sile
so isti za celotno javno
upravo in so del splošne
strategije HRM za
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celotno javno upravo –
Strategije nadaljnjega
razvoja slovenske javne
uprave 2014-2020, ki jo
pripravlja Ministrstvo za
javno upravo.

– razvoj postopkov in orodij
za spremljanje in
vrednotenje.

MJU
Ne.

– Resolucija o normativni dejavnosti
http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/k
akovost_v_javni_upravi/resolucija_o_no
rmativni_dejavnosti/
– Priročnik za izvajanje presoje posledic
predpisov in politik;
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mpju.g
ov.si/pageuploads/Upravni_procesi/PRI
ROCNIK_-_julij_2011.doc
– Metodologija vodenja projektov v
državni upravi;
http://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+
vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+p
rojekti+informacijske+tehnologije
– Skupni ocenjevalni okvir (CAF), 2013:
http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.go
v.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/Kak
ovost/CAF_2013.pdf

MP
Da.

Vrhovno sodišče RS ima za potrebe
spremljanja in vrednotenja narejeno
Podatkovno skladišče s pripadajočimi
BI orodji.
http://www.sodisce.si/sodna_uprava/stati
stika_in_letna_porocila/poslovanje_sodst
va/

Merilo bo v celoti
izpolnjeno s sprejetjem
strategije in dvoletnimi
akcijskimi načrti. Glavni
strateški cilji se
nanašajo na učinkovito
rabo kadrovskih,
finančnih, prostorskih,
okoljskih in energetskih
virov.

http://www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence
_mnenja_storitve/uporabni_seznami_ime
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niki_in_evidence/sodna_statistika/
Splošne predhodne pogojenosti
1. Boj proti diskriminaciji
Tehnična
Obstoj administrativne
pomoč
usposobljenosti za
izvajanje in uporabo
protidiskriminacijske
zakonodaje in politike
Unije na področju
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov.

2. Enakost spolov
Obstoj administrativne
usposobljenosti za
izvajanje in uporabo
zakonodaje in politike
Unije za enakost spolov
na področju evropskih
strukturnih in
investicijskih skladov.

Tehnična
pomoč

Da.

Da.

Ureditev, skladna z
institucionalnim in pravnim
okvirom držav članic, za
vključitev institucij,
odgovornih za spodbujanje
enake obravnave vseh
oseb, v pripravo in
izvajanje programov,
vključno s svetovanjem o
enakosti pri dejavnostih na
področju evropskih
strukturnih in investicijskih
skladov.

Da.

Ureditev za usposabljanje
osebja, ki je vključeno v
upravljanje in nadzor
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov na
področjih
protidiskriminacijske
zakonodaje in politike
Unije.
Ureditev, skladna z
institucionalnim in pravnim
okvirom držav članic, za
vključitev institucij,
odgovornih za enakost
spolov, v pripravo in
izvajanje programov,
vključno s svetovanjem o
enakosti spolov pri
dejavnostih na področju
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov.

Da.

Nacionalni organ zagotavljanja načela
enakosti, imenovan Zagovornik načela
enakosti, je vzpostavljen že od leta 2005.
Smernice za integracijo načela
nediskriminacije so bile objavljene leta
2011. Smernice posredno vključujejo tudi
vključitev organa zagotavljanja načela
enakosti.
http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/ue
m.gov.si/pageuploads/DoseciEnakostVR
aznolikosti/Smernice.pdf
Okvirni načrt usposabljanja 2014-2020.

Okvirni načrt
usposabljanja 2014-2020.doc

Da.

Nacionalni organ zagotavljanja načela
enakosti, imenovan Zagovornik načela
enakosti, je vzpostavljen že od leta 2005.
Smernice za integracijo načela enakosti
spolov v politike razvojnega načrtovanja
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mdds
z.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/e
nake_moznosti/GE2010SmerniceRazvo
jnoNacrtovanje.pdf
Smernice za integracijo načela
nediskriminacije so bile objavljene leta
2011. Smernice posredno vključujejo tudi
vključitev organa zagotavljanja načela
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enakosti.
http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/u
em.gov.si/pageuploads/DoseciEnakost
VRaznolikosti/Smernice.pdf

3. Invalidnost
Obstoj administrativne
usposobljenosti za
izvajanje in uporabo
Konvencije Združenih
narodov o pravicah
invalidov na področju
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov v
skladu s Sklepom Sveta
2010/48/ES (9).

Tehnična
pomoč

Da.

Ureditev za usposabljanje
osebja, ki je vključeno v
upravljanje in nadzor
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov na
področjih zakonodaje in
politike Unije za enakost
spolov ter vključevanja
načela enakosti spolov.
Ureditev, skladna z
institucionalnim in
pravnim okvirom držav
članic, za posvetovanje z
institucijami, odgovornimi
za uveljavljanje pravic
invalidov, ali
predstavniškimi
organizacijami invalidov
in drugimi
zainteresiranimi stranmi
pri pripravi in izvajanju
programov, in njihovo
sodelovanje v njih.

Da.

Okvirni načrt usposabljanja 2014-2020.

Okvirni načrt
usposabljanja 2014-2020.doc

Da.

1. V skladu z Zakonom o invalidskih
organizacijah (Ur. l. RS, št 108/2002),
predstavniške organizacije invalidov
zastopajo invalide in njihove interese v
dialogu z organi na državni in
mednarodni ravni ter predlagajo, v
skladu s predpisi, predstavnike
invalidov v delovna telesa v državnih in
drugih organih, ki se ukvarjajo z
vprašanji invalidov.
2. Osebe s posebnimi potrebami že od
leta 1991 nastopajo kot člani delovnih
teles, ki so pripravljale nacionalno
zakonodajo in programe, ki se ukvarjajo
z invalidnostjo.
3. (Nacionalni) svet za invalide, je
osrednja točka na nacionalni ravni, ki
skrbi za uresničevanje interesov
državnih organov, strokovnjakov in
invalidov (člen 28 Zakona o
izenačevanju možnosti invalidov, Ur. l.
RS, št. 94/2010).

Ureditev za usposabljanje
osebja organov, ki so

Da.

Okvirni načrt usposabljanja 2014-2020.
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vključeni v upravljanje in
nadzor evropskih
strukturnih in
investicijskih skladov na
področjih ustrezne
zakonodaje in politike o
invalidnosti na ravni Unije
in nacionalni ravni,
vključno z dostopnostjo in
uporabo Konvencije
Združenih narodov o
pravicah invalidov, kot se
izraža v zakonodaji Unije
in nacionalni zakonodaji,
kot je ustrezno;
Ureditev za spremljanje
izvajanja člena 9
navedene konvencije na
področju skladov ESI
med celotno pripravo in
izvajanjem programov.

Okvirni načrt
usposabljanja 2014-2020.doc

Da.

Leta 2005 so bile sprejete Nacionalne
usmeritve za izboljšanje dostopnosti
grajenega okolja, informacij in
komunikacij za invalide (UL 113/2005)
Leta 2006 je Vlada RS sprejela
Nacionalni akcijski program za invalide
Zakon o izenačevanju možnosti
invalidov (UL 94/2010) prepoveduje
diskriminacijo pri dostopu do stavb,
blaga in storitev, dostopu do informacij
(členi 7, 8. 9, 14)
Svet za invalide Republike Slovenije je
ustanovljen na podlagi 28. člena
Zakona o izenačevanju možnosti
invalidov (Uradni list RS, št. 94/10) kot
neodvisen tripartitni organ, katerega
člani so: predstavniki reprezentativnih
invalidskih organizacij, predstavniki
strokovnih institucij s področja
invalidskega varstva in predstavniki
Vlade Republike Slovenije. Ena izmed
nalog Sveta je tudi spodbujanje in
spremljanje izvajanja Konvencije o
pravicah invalidov, torej tudi
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uresničevanja njenega 9. člena.
4. Javna naročila
Obstoj ureditve za
učinkovito uporabo
zakonodaje Unije o
javnih naročilih na
področju evropskih
strukturnih in
investicijskih skladov.

Tehnična
pomoč

Delno.

Ureditev za učinkovito
uporabo zakonodaje
Unije o javnih naročilih,
podprta z ustreznimi
mehanizmi.

Ne.

Direktiva 2004/18/ES je bila prenesena
v nacionalno zakonodajo z Zakonom o
javnem naročanju (Uradni list RS, št
12/13 – uradno prečiščeno besedilo in
19/14), ki je na voljo na
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO4298
in njegovimi podzakonskimi akti,
Direktiva 2004/17/ES z Zakonom o
javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12 in
19/14), ki je na voljo na
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPred
pisa?id=ZAKO4299
, in njegovimi podzakonskimi akti.
Številne določbe so bile vključene v
nacionalno zakonodajo o javnem
naročanju, ki izboljšujejo preglednost in
integriteto v času oddaje javnih naročil,
preprečujejo dajanje prevelike prednosti
nekaterim ponudnikom in omejujejo
tveganje korupcije. Na primer: pri
postopku s pogajanji brez predhodne
objave je objava obvestila za
predhodno transparentnost odločitve o
oddaji naročil obvezna; le-ta služijo kot
podlaga za neupravičeno zavrnjene
ponudnike, ki iščejo pravno varstvo. Za
naročanje dodatnega blaga, storitev,
gradenj, ki lahko predstavljajo le 30 %
prvotnega naročila, morajo javni
naročniki pridobiti soglasje ustreznega
nadzornega organa. Uslužbenci in
druge osebe, ki sodelujejo pri oddaji
javnega naročila, morajo obvestiti
predstojnika naročnika o vsakem
potencialnem konfliktu interesov z

Za reševanje glavnih in
ponavljajočih se vrst
napak pri javnem
naročanju bo do konca
decembra 2014
pripravljena obsežna
analiza praks javnega
naročanja, zlasti tistih,
ki zadevajo sklade ESI.

Posebna svetovalna
enota v okviru organa
(t.i. »Help desk«), ki je
pristojen za javno
naročanje (Ministrstvo
za finance), že deluje in
nudi naročnikom
svetovanje tako v fazi
priprave razpisnih
dokumentacij kot tudi v
procesu od objave
javnega naročila do
njegovega zaključka.
Predvidena so sredstva
tehnične pomoči za
kadrovsko okrepitev v
enoti in njihova redna
usposabljanja. Enota bo
tesno sodelovala z
organi upravljanja.
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najugodnejšim ponudnikom. Odpiranje
ponudb mora bit javno. Vsako
pomembno kršitev predpisov o javnem
naročanju s strani naročnika, ponudnika
in podizvajalca se sankcionira kot
prekršek. Navezovanje na zadevne
člene nacionalnih zakonov (Zakon o
javnem naročanju (ZJN) in Zakon o
javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev
(PPWMETPSAA):
• obvezna objava predhodnih obvestil v
primeru postopka s pogajanji brez
predhodne objave obvestila o naročilu
(PPA: člen 63.b; PPWMETPSAA: člen
64.b);
• soglasje ustreznega nadzornega
organa za dodatno blago, gradnje in
storitve (ZJN: odstavek 7 člena 29;
PPWMETPSAA: odstavek 2 člena 35);
• obveščanje zaposlenih o odločitvi,
komu bo javno naročilo oddano, tako da
lahko opozorijo svojega predstojnika o
morebitnem navzkrižju interesov (ZJN:
odstavki 7 do 10 člena 79;
PPWMETPSAA: odstavki 7 do 10 člena
83);
• javno odpiranje ponudb (ZJN: člen 75;
PPWMETPSAA: člen 79);
• sankcije v primeru kršitve pravil o
javnem naročanju kot prekrški (ZJN:
členi 109–109.č; PPWMETPSAA: členi
106–106.č);
Opis ureditev, ki obravnavajo glavne in
ponavljajoče se vrste napak,
ugotovljenih v revizijskih poročilih:
Ministrstvo za finance nemudoma
obravnava poročila in ugotovitve revizije
in nadzornih organov na področju
javnega naročanja in javne porabe (npr.
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Računsko sodišče Republike Slovenije,
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov javnih naročil, Urad RS za
nadzor proračuna, Komisija za
preprečevanje korupcije) in redno
sodeluje s temi organi, strokovnimi
združenji in zbornicami kot tudi
nevladnimi organizacijami (npr.
Gospodarska zbornica Slovenije,
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije,
zbornica za arhitekturo in prostor
UMANOTERA) glede ugotovitev na
področju javnih naročil. V skladu z
naravo, pomenom, obsegom in učinki
posameznega vprašanja Ministrstvo za
finance sprejme ustrezne ukrepe, kot so
priprava sprememb zakonodaje,
priprava sekundarne zakonodaje,
smernic, stališč in interpretacij
zakonodaje, vzpostavitev potrebne ITinfrastrukture.
11. 11. 2014 je bila vzpostavljena
projektna skupina za področje javnega
naročanja, ki bo skrbela za identifikacijo
ključnih problemov v postopkih javnega
naročanja in oblikovanje predlogov
rešitev na sistemski ravni. Sestavljajo jo
predstavniki institucij, ki imajo ključne
vloge v sistemu javnih naročil, sestajala
pa se bo po potrebi.

GEAC 4 - priponka 1
Sklep o imenovanju projektne skupine za obravnavo vprašanj, povezanih s področjem

Ureditev, ki zagotavlja
pregledne postopke
oddaje javnih naročil.

Da.

Slovenska zakonodaja o javnem
naročanju ureja postopke oddaje javnih
naročil za blago in storitve od 20.000
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evrov naprej in za gradnje od 40.000
evrov naprej. Glede infrastrukture
zakonodaja ureja oddajo naročil v
vrednosti od 40.000 evrov naprej (blago
in storitve) in za gradnje od 80.000
evrov naprej.
V Sloveniji smernice za javna naročila
pod pragovi niso potrebne, saj Zakon o
javnem naročanju (ZJN) in Zakon o
javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in
področju poštnih storitev
(PPWMETPSAA) določata zelo nizke
pragove za transparentne postopke
oddaje javnih naročil, ki jih regulira sam
akt (ZJN: člena 12 in 24;
PPWMETPSAA: člena 17 in 32). Zakon
predvideva tudi faze in postopek oddaje
javnih naročil (ZJN: člen 77,
PPWMETPSAA: 73. člen), vsebino
razpisne dokumentacije (ZJN: členi 71,
81–83, 85–89.a, 91, 93, 94, 95. b, 95.c,
PPWMETPSAA: členi 73, 85, 87, 88,
90, 93, 94, 95.b, 95.c) in druge določbe.

Ureditev za usposabljanje
in informiranje osebja,
vključenega v izvajanje
skladov ESI.

Da.

Ministrstvo za finance je sprejelo
Strategijo usposabljanja javnih
uslužbencev na področju javnih naročil
v obdobju 2013–2014. Ministrstvo se je
tako skupaj z Ministrstvom za javno
upravo zavezalo, da bo zagotavljalo
strateški razvoj znanja in izkušenj, rast
in profesionalizacijo javnih delavcev, ki
sodelujejo v postopkih javnega
naročanja. Cilj strategije je širjenje
novosti in sprememb na tem področju in
zagotoviti stalno, dosledno in
sistematično usposabljanje na področju
javnega naročanja. Tako Upravna

Tudi vzpostavitev več
IT-modulov za
nadgradnjo platforme
za e-javna naročila v
nekaj mesecih (edražbe, e-dosje
ponudnika , e-katalog,
IT-programska oprema
za upravljanje in nadzor
postopkov dodelitve
znotraj naročnika).

Predvideno je
nadaljevanje aktivnosti,
izvedba specializiranih
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akademija redno organizira tovrstna
usposabljanja. V letu 2012 je bilo
izvedenih 11 brezplačnih seminarjev,
zaposleni na Ministrstvu za finance so
sodelovali na seminarjih, simpozijih in
strokovnih srečanjih različnih združenj,
zbornic in organizacij (Gospodarska
zbornica, Združenje nabavnikov
Slovenije). Ministrstvo za finance
posreduje svoja stališča glede
zakonodaje o javnem naročanju in ima
vzpostavljeno mesto za pogosto
zastavljena vprašanja (FAQ), prav tako
pa objavlja vzorčne razpisne
dokumentacije in tržne podatke o
posameznih vrstah predmetov javnega
naročanja. Ministrstvo uporablja portal
javnih naročil za širjenje pomembnih
informacijami prek posredovanja epošte uporabnikom portala.

seminarjev,
razširjanje informacij
prek nacionalne
platforme javnega
naročanja »portal javnih
naročil«. Na spletni
strani Ministrstva za
finance so na voljo
pojasnila, vzorčni
dokumenti in diagrami
poteka v zvezi z javnim
naročanjem.

Usposabljanja:
Usposabljanja so pomemben način
krepitve profesionalizacije na področju
javnega naročanja. Ministrstvo za
finance bo tudi v prihodnosti zagotovilo
usposabljanja. Strategija za obdobje po
2014 bo najverjetneje pripravljena v
letošnjem letu. V letu 2014 bo
organiziranih več strokovnih
usposabljanj na področju javnega
naročanja za organe upravljanja,
posredniška telesa in revizijski organ.
Usposabljanja se bodo osredotočila na
vprašanja, ki so pomembna za
zagotavljanje preglednega,
nediskriminacijskega in učinkovitega
naročanja (npr. specializirano
usposabljanje za postopek s pogajanji).
Usposabljanja za naročnike so
organizirana večkrat letno.
Osredotočajo se na splošno razlago
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pravil o javnem naročanju in na različne
teme (npr. zelena javna naročila, javna
naročila malih vrednosti – najboljše
prakse). Ta izobraževanja se bo
nadaljevala tudi v prihodnje.
Strategija usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev na
področju javnega naročanja za obdobje
2013–2014:
http://www.djn.mf.gov.si/index.php?t=ne
ws&id=20&l=sl
Razširjanje informacij:
Ministrstvo za finance predstavlja svoja
stališča in razlage glede pravil o javnem
naročanju, FAQ, vzorčno razpisno
dokumentacijo, tržne informacije o
nekaterih vrstah blaga in storitev ter
navodila na svojih spletnih straneh:
• Stališča o zakonodaji s področja
javnega naročanja:
http://www.djn.mf.gov.si/sistemjavnega-narocanja/stalisca-ministrstva
• FAQ o javnem naročanju – koristne
informacije:
http://www.djn.mf.gov.si/sistemjavnega-narocanja/koristne-informacije
• vzorčna razpisna dokumentacija:
http://www.djn.mf.gov.si/narocniki/vzorc
na-razpisna-dokumentacija
• tržne informacije o nekaterih vrstah
blaga in storitev:
http://www.djn.mf.gov.si/narocniki/bazatrznih-informacij
• portal javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/?podrocje=por
tal
V zadnjih dveh letih so bila oblikovana
priporočila in zagotovljeni določeni
vzorčni obrazci na področju javnega
naročanja
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(http://www.djn.mf.gov.si/sistemjavnega-narocanja/predpisi/slovenskazakonodaja/#c8) in navodila za javno
naročanje živil
(http://www.djn.mf.gov.si/index.php?t=n
ews&id=36&l=sl). Smernice za javno
naročanje inženirskih storitev in vzorčne
pogodbe za javne gradnje in storitev,
povezane z javnimi gradnjami , so v
pripravi.

5. Državna pomoč

Tehnična

Da.

Ureditev za zagotovitev
administrativne
usposobljenosti za
izvajanje in uporabo
pravil Unije o javnih
naročilih.

Ne

Ureditev za učinkovito

Da.

Ministrstvo za finance je odgovorno za
področje javnega naročanja in
razjasnitev morebitnih nejasnosti v
zvezi s pravili javnega naročanja, poleg
tega Ministrstvo za finance predstavlja
svoja stališča, priporočila in druge
koristne informacije. Z zadostno
zmogljivostjo osebja, ministrstvo
zagotavlja tudi svetovanje o
posameznih postopkih, vendar bi lahko
ob dodatnih virih in zaposlovanjem
omogočili redno svetovanje tudi po
telefonu.
Strategija, ki je predhodna pogojenost v
okviru tematskega cilja 11, bo
vzpostavila mehanizem za vsako
področje, kako vzpostaviti okvir, ki
omogoča učinkovito delovanje.
Poleg tega se v okviru novega
programskega obdobja načrtuje
vključitev tega področja v program za
krepitev zmogljivosti, ki bo oblikovan v
okviru tehnične pomoči.
Da bi zagotovili izboljšave pri pripravi
razpisne dokumentacije, bo postopek
predhodnega pregleda razpisne
dokumentacije revidiran in optimiziran.
Spodbujala se bo uporaba vzorčne
razpisne dokumentacije, ki jo je
Ministrstvo za finance že pripravilo.
V Republiki Sloveniji je področje

Od začetka marca 2014
je Ministrstvo za finance
na voljo za
posvetovanje po
telefonu dvakrat na
teden za 3 ure.
Ministrstvo pripravlja
tudi pisna pojasnila o
vseh določbah Zakona
o javnem naročanju, ki
morda niso jasna, in
objavlja pomembna
stališča in stališča o
zastavljenih vprašanjih,
in sicer na svoji spletni
strani, in jih posreduje
uporabnikom
nacionalne platforme
»portal javnih naročil«.
Ministrstvo za finance in
organ upravljanja
predvidevata dodatne
zaposlitve in organ
upravljanja za
premagovanje kakršne
koli pomanjkljive
kadrovske zmogljivosti.

Uredba o izvajanju
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Obstoj ureditve za
učinkovito uporabo pravil
Unije o državni pomoči na
področju evropskih
strukturnih in investicijskih
skladov.

pomoč

uporabo pravil Unije o
državni pomoči.

državnih pomoči urejeno v okviru
naslednjih predpisov:
•
Zakon o spremljanju državnih
pomoči, ZSDrP (Ur. l. RS, št. 37/04)
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=ZAKO3849),
•
Uredba
o
posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih
državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu de minimis (Ur. l. RS, št. 61/04,
22/07)
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=URED4372),
•
Uredba
o
posredovanju
vsebine in poročanju podatkov o
državnih pomočeh s področja kmetijstva
in ribištva (Ur. l. RS, št. 74/04)
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=URED3411),
•
Pravilnik
o
načinu
posredovanja podatkov in poročanju o
državnih pomočeh s področja kmetijstva
in ribištva (Uradni list RS, št. 106/04)
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=PRAV6034) in
•
Navodilo
za
merjenje
učinkovitosti
dodeljenih
državnih
pomoči
(http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.s
i/pageuploads/nadz_pom/Predpisi_v_sl
oveniji/Slovenski/navodilo_ucinki_pomo
ci.pdf),
•
Zakon o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in
26/14)
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa
V Republiki Sloveniji sta za področje
državnih pomoči pristojna naslednja
organa:
1.
Skladno s 3. členom ZSDrP

postopkov pri porabi
sredstev evropske
kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v
programskem obdobju
2014–2020 in
izvedbena navodila
organa upravljanja za
načrtovanje,
spremljanje, poročanje
in vrednotenje ter
upravljalna preverjanja
kohezijske politike
2014–2020, ki bodo
urejala področje
dodeljevanja državnih
pomoči.
Pri pripravi navedenih
podlag bodo
uporabljene
predstavljene dobre
prakse izvajanja
kohezijske politike v
2007–2013. Slednje
bodo umeščene v nov
okvir izvajanja področja
državnih pomoči v
okviru splošnih
evropskih in nacionalnih
splošnih pravil in
specifičnih evropskih
pravil izvajanja
kohezijske politike v
2014–2020.
Navedene podlage
bodo sprejete do
potrditve prvih
instrumentov za izbor
operacij s strani organa
upravljanja, ki se bodo
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Ministrstvo za finance, Sektor za
spremljanje
državnih
pomoči
(v
nadaljevanju MF), izvaja naslednje
naloge:
obravnava, ocenjuje in posreduje
priglasitev državnih pomoči Evropski
komisiji,
obravnava, ocenjuje in daje
mnenje za državne pomoči, ki pomenijo
skupinsko izjemo in za pomoči po
pravilu »de minimis«,
zbira, obdeluje in spremlja
podatke o državnih pomočeh in o
pomočeh, dodeljenih po pravilu »de
minimis« ter vodi evidence o teh
podatkih,
pripravi letno poročilo,
svetuje upravljavcem državnih
pomoči.

navezovala na področje
državnih pomoči.

Izvajanje kohezijske politike 2007–2013
je v Sloveniji splošno urejeno v Uredbi o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–
2013,
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=URED5186).
Področje
spremljanja državnih pomoči je v okviru
navedene Uredbe urejeno v fazah
potrjevanja (posebno 11. in 13. člen) in
izvajanja operacij (posebno 22., 22.a in
33. člen) s preverjanjem skladnosti
operacij s shemami državnih pomoči.
Na podlagi drugega odstavka 5. člena
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem
obdobju
2007–2013
je
organ
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upravljanja sprejel Navodila organa
upravljanja za načrtovanje, spremljanje,
poročanje in vrednotenje izvajanja
kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013 (http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013). Organ upravljanja v okviru
navedenih navodil opredeljuje tudi
zagotavljanje
spremljanja
državnih
pomoči v fazah potrjevanja in izvajanja
operacij s preverjanjem skladnosti
operacij s shemami državnih pomoči.
Preverjanje skladnosti poteka v skladu s
temi navodili (poglavji 2.2.1 in 2.2.2) in
navodili, ki urejajo izvajanje upravljalnih
preverjanj
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013).
Podrobneje
je
področje
upravljalnih
preverjanj
urejeno
v
Navodilih
organa
upravljanja
za
izvajanje upravljalnih preverjanj po 13.
členu
Uredbe
1828/2006/ES
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013). Navedene navodila posebej
opredeljujejo področje državnih pomoči,
vključujoč pravilo de minimis (poglavje
6.4.4).
Sistem delovanja upravljanja in nadzora
na področju državnih pomoči in njegovo
skladnost z evropsko in nacionalno
zakonodajo je revidiral revizijski organ v
okviru Poročila o opravljeni horizontalni
reviziji državnih pomoči za operativne
programe cilja 1 kohezijska politike za
obdobje 2007–2013, ki ga je izvedel
revizijski organ (Ministrstvo za finance,
Urad za nadzor proračuna, št. revizije
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HR12 DP, Ljubljana, april 2013).
Revizijski organ je ob pregledu
skladnosti s pravili državnih pomoči
zajel postopke izbora operacij, izvajanja
kontrol, evidentiranja in poročanja,
potrjevanja zahtevkov za povračilo ter
ukrepanja v primeru s strani revizijskih
institucij ugotovljenih slabosti in danih
priporočil. Revizijski organ je ugotovil,
da je sistem na obravnavanem področju
napravil korak naprej v primerjavi s
programskim obdobjem 2004–2006. V
reviziji revizijski organ ni ugotovil
neupravičenih izdatkov. Ocena, ki jo je
dal revizijski organ, je bila opredeljena
kot »sistem deluje, vendar so potrebne
nekatere izboljšave«. Organ upravljanja
je priporočila začel izvajati.
Uveljavljeni ukrepi za preprečevanje
dodeljevanja nezakonite ali neskladne
državne pomoči so:
• nadzor dodeljevanja državnih pomoči
je urejeno centralizirano.

Slovenija ima v tem pogledu
unikatno ureditev v primerjavi z ostalimi
državami članicami. Skladno s 4.
členom ZSDrP morajo vsi dajalci
državnih pomoči (i SSDP-ju predhodno
priglasiti vsako novo državno pomoč in
tudi spremembo obstoječe. Ta po oceni
skladnosti predlagane sheme ali
individualne državne pomoči izda
obvezujoče mnenje o skladnosti. To
velja za državne pomoči po Uredbi o
splošnih skupinskih izjemah (GBER) in
tudi za de minimis pomoči.
., Na podlagi Zakona o spremljanju
državnih
pomoči
je
dajalcu
prepovedano dodeliti državno pomoči
pred pridobitvijo navedenega mnenja
(standstill clause). Takšna obravnava

79

Priloga 1

zagotavlja, da se ne dodelijo neskladne
državne pomoči oziroma zagotavlja, da
je vsaka shema skladna s pravili
državnih pomoči (GBER). GD za
konkurenco vsako leto opravi vzorčen
pregled državnih pomoči dodeljenih po
Uredbi o splošnih skupinskih izjemah in
do sedaj v Sloveniji še ni ugotovil
napake pri nobeni pregledani shemi.
Seveda vse navedeno pomeni tudi za
pomoči, relevantne za EKSRP. SSDP
vodi zbirko podatkov o dodeljenih
državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu de minimis vse po prejemnikih.
Skladno z 9. členom ZSDrP MF zaradi
zagotavljanja preglednosti na področju
državnih pomoči vodi evidence: vseh
priglasitev, posredovanih priglasitev EK,
dodeljenih državnih pomoči, pomoči po
pravilu de minimis in so
Dodatno
v
specifičnem
sistemu
izvajanja kohezijske politike 2007–2013
Navodila
organa
upravljanja
za
načrtovanje, spremljanje, poročanje in
vrednotenje izvajanja kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013
opredeljujejo, da spremljanje državnih
pomoči
poteka
prek
sistema
centralnega informacijskega sistema
ISARR, kamor se podatki o državnih
pomočeh vnašajo na raven posamezne
operacije. Organ upravljanja zagotavlja
izpis iz ISARR, ki omogoča vse ključne
podatke o državnih pomočeh na ravni
operacij, in vključi poročilo o izvajanju
sistema z vidika državnih pomoči v
letno poročilo izvajanja operativnih
programov.
Področje upravljalnih preverjanj (tudi
specifično s področja državnih pomoči)
organ upravljanja ureja v Navodilih
organa
upravljanja
za
izvajanje
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upravljalnih preverjanj po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES (http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013). Upravljalna preverjanja po 13.
členu Uredbe 1828/2006/ES velja
razumeti kot del notranjih kontrol, ki
poleg
postopkov
preverjanj,
vzpostavljenih za sredstva državnega
proračuna (torej obstoječih postopkov
preverjanj, ki se izvajajo ne glede na vir
financiranja) zajemajo tudi postopke,
vzpostavljene posebej za evropska
sredstva tako, da ustrezajo specifičnim
zahtevam evropskih uredb. Navedene
navodila posebej opredeljujejo področje
državnih pomoči, vključujoč pravilo de
minimis (poglavje 6.4.4). Na področju
državnih pomoči se preverjajo ključna
področja tveganja, kot npr.: da je bila
shema državne pomoči EK priglašena
in s strani EK tudi avtorizirana, ali da se
šteje kot skupinska izjema, ali da
ustreza pravilu de minimis,; da podjetja,
ki pomoč prejmejo, izpolnjujejo pogoje
sheme državne ali pomoči de minimis;
določila o upravičenih stroških; posebne
določbe glede končnega datuma
upravičenosti izdatkov. V primeru
dodelitve sredstev po shemi državne
pomoči je treba preveriti pravilnost
izračunanega
zneska
posamezne
državne pomoči za upravičenca in
skladnost z deleži, navedenimi v
pogodbi o sofinanciranju. Pri pravilu de
minimis se preveri skupna vrednost
pomoči, dodeljena istemu podjetju –
upravičencu ki ne sme preseči limita,
določenega s pravili Skupnosti i To se
preveri po predpisanem postopku (izpis
iz centralne zbirke podatkov de minimis
pomoči pri SSDP in izjava prejemnika).
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• Za izvajanje finančnih instrumentov
prav tako in v celoti veljajo opredelitve
ZSDrP in na njegovi podlagi sprejeti
predpisi. Vlada RS je v Uredbi o
postopku,
merilih
in
načinih
dodeljevanja sredstev za spodbujanje
razvojnih programov in prednostnih
nalog
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=URED5827)
prav
tako
splošno uredila posebno področje
izvajanja finančnih instrumentov, kjer v
27. členu opredeli, da morata
neposredni
uporabnik
državnega
proračuna in prejemnik sredstev
zagotoviti, da izvajanje instrumenta
podpore,
namenjenega
ciljnim
skupinam končnih prejemnikov, ni v
nasprotju s predpisi o državnih
pomočeh. V navedenem delu je
opredeljeno še, da mora biti v primeru,
če ukrepi finančne podpore ne ustrezajo
načelom
tržnega
investitorja,
ovrednotena
prednost
holdinškega
sklada ali posameznega instrumenta
finančnega instrumenta ter ciljne
skupine končnih prejemnikov sredstev
in skladno s tem določen obseg
državne
pomoči.
Poleg
splošno
veljavnih pravil, ki so bile predstavljene,
pa za področje finančnih instrumentov v
izvajanju kohezijske politike 2007–2013
v Sloveniji v celoti veljajo tudi pravila iz
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem
obdobju
2007–2013,
(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPre
dpisa?id=URED5186).
Področje
spremljanja državnih pomoči je v okviru
navedene Uredbe urejeno v fazah
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potrjevanja (posebno 18. člen) in
izvajanja operacij (posebno 22., 22.a in
33. člen). Na podlagi drugega odstavka
5. člena Uredbe o izvajanju postopkov
pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007–2013. V
izvajanju kohezijske politike 2007–2013
je organ upravljanja sprejel Navodila
organa upravljanja za načrtovanje,
spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja
kohezijske
politike
v
programskem
obdobju
2007–2013
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013)
Organ upravljanja v okviru navedenih
navodil opredeljuje tudi zagotavljanje
spremljanja državnih pomoči v fazah
potrjevanja in izvajanja operacij s
preverjanjem skladnosti operacij s
shemami državnih in de minimis
pomoči. Preverjanje skladnosti poteka v
skladu s temi navodili (poglavje 2.2.2) in
navodili, ki urejajo izvajanje upravljalnih
preverjanj
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013).
Ureditev vračil nezakonitih in neskladnih
državnih pomoči
•
Ugotavljanje
nezakonitega
in
neskladnega dodeljevanja državnih
pomoči se na eni strani ugotavlja iz
lastne informiranosti (npr. splošno iz
evidenc SSDP in dodatno specifično v
izvajanju kohezijske politike 2007–2013
iz ISARR), na podlagi sklepa EK ali na
podlagi pritožbe. Na drugi strani se
ugotavljanje dodeljevanja nezakonite in
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neskladne državne pomoči izvaja v
sklopu izvajanja upravljalnih preverjanj
po 13. členu Uredbe 1828/2006/ES.
Podrobneje je področje upravljalnih
preverjanj urejeno v Navodilih organa
upravljanja za izvajanje upravljalnih
preverjanj po 13. členu Uredbe
1828/2006/ES
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013). Navedena navodila posebej
opredeljujejo področje državnih pomoči,
vključujoč pravilo de minimis (poglavje
6.4.4). Skladno z 22. členom Uredbe o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev
evropske kohezijske politike v Republiki
Sloveniji v programskem obdobju 2007–
2013 so izplačila v breme sredstev
državnega proračuna za kohezijsko
politiko mogoča le za upravičene
stroške v skladu z veljavnimi predpisi,
navodili
organa
upravljanja
za
upravičene
stroške,
operativnimi
programi in shemo državnih pomoči. 24
in 25. člen te uredbe predpisuje
postopke povračil v proračun. V
nadaljevanju pa je prav tako urejeno
področje vračil na ravni upravičencev. V
navodilih o upravljalnih preverjanjih
(poglavje 8.5) so opredeljeni osnovni
koraki za odpravljanje nepravilnosti, ki
imajo finančne posledice: finančna
poravnava ali zahtevek za vračilo.
Znesek vračila se zavede v knjigo
dolžnikov (skrbnik: Ministrstvo za
finance – plačilni organ). Pripravi se
zahtevek za vračilo, ki se pošlje
končnemu upravičencu, ki mora v roku,
navedenem v zahtevku za vračilo,
povrniti sredstva. Ko se prejme
obvestilo o povrnitvi sredstev s strani
upravičenca,
se
le-to
ustrezno
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evidentira v knjigi dolžnikov. Če
upravičenec ne povrne sredstev, se
sprosti nadaljnji upravni/sodni postopek
skladno z nacionalno zakonodajo.
Postopke v zvezi z odpravljanjem
nepravilnosti je po navodilih EK treba
opraviti v 6 mesecih.
Zagotavljanje
preverjanj skladnosti
dodeljevanja državnih pomoči s pravili o
državnih pomočeh
• Področje upravljalnih preverjanj (tudi
specifično s področja državnih pomoči)
organ upravljanja ureja v Navodilih
organa
upravljanja
za
izvajanje
upravljalnih preverjanj po 13. členu
Uredbe 1828/2006/ES (http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-20072013). Navedena navodila posebej
opredeljujejo področje državnih pomoči,
vključujoč pravilo de minimis (poglavje
6.4.4). Na področju državnih pomoči se
preverjajo ključna področja tveganja,
kot npr.: ali je bila shema državne
pomoči priglašena EK in s strani EK tudi
avtorizirana, ali je bila shema, ki šteje
kot skupinska izjema ali ustreza pravilu
de minimis,
priglašena SSDP-ju in
avtorizirana, ,; ali podjetja, ki pomoč
prejmejo, izpolnjujejo pogoje sheme
državne pomoči, ali ; določila o
upravičenih stroških; posebne določbe
glede končnega datuma upravičenosti
izdatkov. Pri dodelitvi sredstev po shemi
državne pomoči je treba preveriti
pravilnost
izračunanega
zneska
posamezne
državne
pomoči
za
upravičenca in skladnost z deleži,
navedenimi v pogodbi o sofinanciranju.
Pri pravilu de minimis je treba preveriti,
da skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu podjetju – upravičencu, ne
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presega limita, določenega s pravili
Skupnosti v obdobju treh proračunskih
let, ne glede na obliko ali namen
pomoči. Med upravljalna preverjanja
uvrščamo tudi preverjanja PRED
potrditvijo operacij (ne le preverjanja PO
potrditvi operacije oz. po podpisu
pogodbe o sofinanciranju). Navedena
navodila (poglavje 4.1) opredeljujejo
izvajanje
nekaterih
postopkov
preverjanj, pred potrditvijo operacije se
torej zagotavlja skladnost objavljenega
instrumenta s pravili Skupnosti in z
nacionalnimi pravili (npr. državne
pomoči). V tem delu velja tudi navezava
na splošne navedbe v uvodu.
Dostopnost informacij
• na področju državnih pomoči v SSDP
vodi
centralno bazo podatkov o
dodeljenih državnih in de minimis
pomočeh po prejemniku. Obveznost
poročanja vseh upravljavcev določa 4.
člen ZSDrP. . Z Uredbo o posredovanju
podatkov in poročanju o dodeljenih
državnih pomočeh in pomočeh po
pravilu de minimis ter Uredbo o
posredovanju vsebine in poročanju
podatkov o državnih pomočeh s
področja kmetijstva in ribištva so
določeni načini in roki posredovanja
podatkov SSDP-ju. Skladno z 8. členom
ZSDrP SSDP zbira in obdeluje podatke
o dodeljenih državnih pomočeh, o
pomočeh, dodeljenih po pravilu de
minimis, ter podatke o uspešnosti in
učinkovitosti porabe državnih pomoči.
Podatke
posredujejo
upravljavci
državne pomoči. SSDP vodi zbirko
podatkov
o
dodeljenih
državnih
pomočeh in pomočeh po pravilu de
minimis. Skladno z 9. členom ZSDrP
SSDP zaradi zagotavljanja preglednosti

86

Priloga 1

na področju državnih pomoči vodi med
drugimi evidencami tudi evidenco vseh
veljavnih shem in individualnih državnih
in de minimis pomoči, ki je objavljana
na spletnii strani SSDP-ja. SSDP na
osnovi zbranih podatkov vsako leto
pripravi obsežno letno poročilo o
dodeljenih državnih in de minimis
pomočeh, ki je tudi objavljeno na
internetni strani SSDP-ja.
Dodatno
v
specifičnem
sistemu
izvajanja kohezijske politike 2007–2013
Navodila
organa
upravljanja
za
načrtovanje, spremljanje, poročanje in
vrednotenje izvajanja kohezijske politike
v programskem obdobju 2007–2013
opredeljujejo, da spremljanje državnih
pomoči
poteka
prek
sistema
centralnega informacijskega sistema
ISARR, kamor se podatki o državnih
pomočeh vnašajo na raven posamezne
operacije. Organ upravljanja zagotavlja
izpis iz ISARR, ki daje vse ključne
podatke o državnih pomočeh na ravni
operacij, in vključi poročilo o izvajanju
sistema z vidika državnih pomoči v
letno poročilo izvajanja operativnih
programov. Dodatno organ upravljanja,
skladno s 5. členom Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji
v programskem obdobju 2007–2013
zagotavlja upoštevanja zahtev glede
informiranja in javnega obveščanja (ob
upoštevanju
60.
člena
Uredbe
1083/2006/ES): vzpostavitev sistema
obveščanja javnosti v skladu z 69.
členom Uredbe 1083/2006/ES in
Uredbo 1828/2006/ES; izdelavo in
koordinacijo izvajanja komunikacijskega
načrta; zagotavljanje nadzora nad
izvajanjem zahtev glede informiranja in
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obveščanja.

Ureditev za usposabljanje
in informiranje osebja,
vključenega v izvajanje
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov.

Da.

Usposabljanje in razširjanje informacij
za osebje, ki sodeluje pri izvajanju
kohezijske politike
• Slovenija se bo v okviru porabe
sredstev tehnične pomoči osredotočila
na ohranjanje stabilne in izkušene
strukture zaposlenih, predvsem pa se
bo
dodatno
okrepila
zmogljivost
zaposlenih,
in
sicer
s
stalno
organizacijo
usposabljanj
in
izobraževanj s področja državne
pomoči in pomoči de minimis.
Usposabljanja oziroma izobraževanja
se bodo prilagajala različnim ciljnim
skupinam z aktualnimi potrebami po
posameznih področjih, ki bodo potrebna
za izvajanje evropske kohezijske
politike. Sredstva tehnične pomoči za
izobraževanje se bodo namenila
predvsem na ravni javne uprave
(ministrstva, javni skladi, javni zavodi,
javne agencije v kakršni koli vlogi v
okviru kohezijske politike) in v nekaterih
primerih še za obe kohezijski regiji ter
za druge regionalne akterje z namenom
priprave podlag za uspešno črpanje
sredstev na regionalni ravni. Predvidne
aktivnosti v navedenem okviru bo
opredeljeval Okvirni načrt usposabljanj
za leto 2014–2020, ki ga pripravi organ
upravljanja skupaj z drugimi nosilci
vsebin izobraževanj. Usposabljanje s
področja državnih pomoči in pomoči de
minimis se bodo izvajala na več ravneh.
Najprej je predvideno usposabljanje v
obliki izobraževanj v okviru evropskih
institucij, kjer se standardno izvajajo
izobraževanja s področja državnih

Sprejetje Okvirnega
načrta usposabljanj za
obdobje 2014–2020, ki
ga pripravi organ
upravljanja.
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pomoči za različne namene (npr. EIPA).
Predvideno je sicer, da se letno udeleži
tovrstnih seminarjev od 10 do 12
udeležencev (npr. organa upravljanja,
organa za potrjevanje, revizijskega
organa, posredniških teles in drugi
udeleženci pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike). Udeleženci teh
seminarjev posredujejo prejeto znanje
drugim uslužbencem, ki delujejo na
področju
kohezijske
politike.
V
nadaljevanju
bo
SSDP
pripravil
predvidoma 3 seminarje letno s
področja državnih pomoči in pomoči de
minimis v navezavi z evropsko
kohezijsko politiko (predstavitev novih
ali prenovljenih pravil državmih pomoči
de minimis, pomočiu). Načrtovano
število udeležencev teh seminarjev je
med 60 in 70. SSDP bo prav tako sproti
na svojih spletnih straneh objavljal vse
novosti s področja državnih pomoči in
pomoči de minimis, objavljal vsa pravila
in
odgovore
na
najpogosteje
zastavljena
vprašanja.
Vsa
usposabljanja v navezavi z evropsko
kohezijsko politiko se bodo financirala iz
projekta tehnične pomoči.
Sistem za posredovanje in izmenjavo
informacij
• V okviru nalog SSDP, da obravnava,
ocenjuje in daje mnenje za državne
pomoči, ki pomenijo skupinsko izjemo,
in za pomoči po pravilu de minimis ter
svetuje upravljavcem državnih pomoči
je oblikovana posebna spletna stran,
kjer so na voljo ustrezne smernice,
razlage in pojasnila s področja državnih
pomoči
(http://www.mf.gov.si/si/delovna_podroc
ja/drzavne_pomoci/#c567).
V
tem
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okviru je vsem zainteresiranim na voljo
predstavitev: SSDP, predpisov v
Sloveniji, pravil v EU, priglasitve,
poročanja
o
dodeljenih državnih
pomočeh, evidence, letnih poročil in
arhiva. SSDP sproti na spletnih straneh
objavlja vse novosti s področja državnih
pomoči, objavlja vsa pravila in odgovore
na najpogosteje zastavljena vprašanja.
• MF je v okviru navedenih nalog in na
podlagi drugega Navodila organa
upravljanja za načrtovanje, spremljanje,
poročanje in vrednotenje izvajanja
kohezijske politike v programskem
obdobju 2007–2013 (http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013)
vključen tudi v zagotavljanje spremljanja
državnih pomoči v fazah potrjevanja in
izvajanja operacij s preverjanjem
skladnosti operacij s shemami državnih
in pomoči de minimis. Preverjanje
skladnosti poteka v skladu s temi
navodili (poglavji 2.2.1 in 2.2.2). SSDP
prav tako izvaja ukrepe prenosa znanj
in izkušenj s področja državnih pomoči,
kot je to navedeno v prejšnjem razdelku
ugotavljanja predhodne pogojenosti.
OU v okviru posredovanja informacij s
področja državnih pomoči in pomoči de
minimis
izvaja
podajanje
vseh
relevantnih informacij za izvajanje
kohezijske politike. Predpise, ki urejajo
področje evropske kohezijske politike,
OU objavi na svojih spletnih straneh
oziroma na spletnih straneh strukturnih
skladov in kohezijskega sklada v RS
(npr. www.euskladi.si). Navodila, ki so
izdana za izvajanje evropske kohezijske
politike, ter njihove spremembe in
dopolnitve so dolžni organi, ki jih izdajo,
objaviti na svojih spletnih straneh v čim
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krajšem mogočem času ter jih
posredovati eni od kontaktnih oseb OU
za informiranje in obveščanje javnosti v
elektronski in tiskani obliki. Seznam
vseh posredovanih navodil, navodila in
povezave na spletne strani organov, ki
so jih izdali, OU objavi na svojih spletnih
straneh oz. na že omenjenih spletnih
straneh
strukturnih
skladov
in
kohezijskega sklada v RS. OU v okviru
svojih aktivnosti izvaja tudi operativne
sestanke (gre za podoben koncept
posredovanja in izmenjave informacij,
kot je bilo to v primeru sicer aktivnosti
EK, imenovane COCOF, in v novem
programskem obdobju COESIF in
EGESIF), ki se financirajo iz sredstev
tehnične pomoči (npr. stroški, povezani
z najemom dvorane itd.). Slednji so
namenjeni
tudi
posredovanju
in
izmenjavi
informacij
neposredno
vključenim v izvajanje kohezijske
politike (na operativne sestanke za
izvajanje kohezijske politike so vabljeni
tudi predstavniki MF).

Ureditev, ki zagotavlja
administrativno
usposobljenost za
izvajanje in uporabo
pravil Unije o državni
pomoči.

Da.

Ukrepi za zagotavljanje administrativne
usposobljenosti
• Skladno s 3. Členom ZSDrP SSDP
tudi
svetuje upravljavcem državnih
pomoči. V tem smislu je uporabljena
tudi že navedena spletna stran SSDPja,
• kjer so na voljo ustrezne smernice,
razlage in pojasnila s področja državnih
pomoči
(http://www.mf.gov.si/si/delovna_podroc
ja/drzavne_pomoci/#c567).
V
tem
okviru je vsem zainteresiranim na voljo
predstavitev: SSDP, predpisov v
Sloveniji, pravil v EU, priglasitve,
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6. Okoljska zakonodaja v
zvezi s presojo vplivov na
okolje in strateško okoljsko
presojo
Obstoj ureditve za
učinkovito uporabo
okoljske zakonodaje Unije
v zvezi s presojo vplivov
na okolje in strateško
okoljsko presojo.

Tehnična
pomoč

Delno.

Ureditev za učinkovito
uporabo Direktive
2011/92/EU Evropskega
parlamenta in Sveta (10)
(EIA) in Direktive
2001/42/ES Evropskega
parlamenta in Sveta (11)
(SEA).

Da.

poročanja
o
dodeljenih državnih
pomočeh, evidence, letnih poročil in
arhiva. SSDP je v okviru navedenih
nalog in na podlagi drugega Navodila
organa upravljanja za načrtovanje,
spremljanje, poročanje in vrednotenje
izvajanja
kohezijske
politike
v
programskem
obdobju
2007–2013
(http://www.euskladi.si/predpisi/navodila/navodila-zaizvajanje-kohezijske-politike-2007-2013)
vključen v zagotavljanje spremljanja
državnih pomoči v fazah potrjevanja in
izvajanja operacij s preverjanjem
skladnosti operacij s shemami državnih
in pomoči de minimis. Preverjanje
skladnosti poteka v skladu s temi
navodili (poglavji 2.2.1 in 2.2.2). SSDP
prav tako izvaja ukrepe prenosa znanj
in izkušenj s področja državnih pomoči,
kot je to navedeno v prejšnjem razdelku
ugotavljanja predhodne pogojenosti.
• Za izvajanje navedenih ukrepov, ki se
nanašajo na izvajanje evropske
kohezijske politike, ter za zagotavljanje
administrativne usposobljenosti bodo
uporabljena sredstva tehnične pomoči,
ki bodo na voljo v okviru izvajanja OP.
Direktiva SEA in Direktiva EIA sta
preneseni s spremenjenim Zakonom o
varstvu okolja: http://imss.dzrs.si/imis/28424836b196104aacb4.pdf
Člen 40 in nadaljnji členi.
Uredba o vrstah posegov v okolje, za
katere je obvezna presoja vplivov na
okolje. Ur. l. RS, št. 66/1996, št.
12/2000, 83/2002, 78/2006
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpi
s_URED115.html).

Uredba o posegih v
okolje, za katere je
treba izvesti presojo
vplivov na okolje je bila
sprejeta na vladi RS
4.7.2014.

Uredba o merilih za ocenjevanje
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verjetnosti pomembnejših vplivov
izvedbe plana, programa, načrta ali
drugega splošnega akta in njegovih
sprememb na okolje v postopku celovite
presoje vplivov na okolje, Ur. l. RS, št.
9/2009.
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpi
s_URED5016.html)
Uredba o okoljskem poročilu in
podrobnejšem postopku celovite
presoje vplivov izvedbe planov na
okolje, Ur. l. RS, št. 73/2005.
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpi
s_NAVO607.html)

EIA.pdf

EIAp1.docx

EIAp2.docx

Ustrezna ocena v skladu s členom 6
Direktive o habitatih v zvezi s SEA/EIA
je prenesena z: ZON-UPB2/, Ur. l. RS,
št. 96/2004, št. 8/2010 – ZSKZ-B,
Zakon o ohranjanju narave (uradno
prečiščeno besedilo).
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r03/predpis
_ZAKO4153.html
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov
izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana območja, Ur. l. RS, št.
130/2004, 53/2006, 38/2010, 3/2011
(http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r09/predpi
s_PRAV5539.html

EIAp3.doc

Sprejete so ureditve za zagotovitev
kakovosti informacij, uporabljenih v
postopku presoje vplivov na okolje:
Agencija RS za okolje je organ,
odgovoren za preverjanje
http://www.arso.gov.si/en/environmental
%20protection/
Tehnični pristojni strokovnjaki preverjajo
dokumentacijo v zvezi z EIA.
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Sprejete so ureditve za zgodnje in
učinkovite možnosti, ki se ponujajo
javnosti, da sodeluje v postopkih
okoljskega odločanja, poročila EIA so
na voljo javnosti na spletni strani za
namen dajanja pripomb.
Sprejete so ureditve za zagotovitev
kakovosti uporabljenih podatkov v EIApostopku: Agencija RS za okolje je
organ, odgovoren za preverjanje
http://www.arso.gov.si/en/environmental
%20protection/
Revidiran Zakon o varstvu okolja je
veljavna zakonodaja: http://imss.dzrs.si/imis/28424836b196104aacb4.pdf:
člen 37 (SEA-programi in načrti), člen
403 (SEA-načrti) in 58 (EIA).

Ureditev za usposabljanje
in informiranje osebja,
vključenega v izvajanje
direktiv EIA in SEA;

Ureditev, ki zagotavlja
zadostno administrativno

Ne.

Ne.

Delavnica Evropske komisije je že bila
izvedena za vse organe, ki sodelujejo
pri izvajanju presoje EIA/SEA/o
habitatih.
Sistem izmenjave informacij za vse
osebje, ki sodeluje pri SEA/EIA za
izvajanje skladov SSO, je zagotovljen s
pomočjo sestankov, spletne strani,
novic in delavnic.
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podro
cja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_
presoja_vplivov_na_okolje/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podro
cja/presoja_vplivov_na_okolje/cezmejn
a_presoja_vplivov_na_okolje/

Za izpolnjevanje kriterija
je pripravljen akcijski
načrt.

Za izpolnjevanje kriterija
je pripravljen akcijski
načrt.

Specializirani organi: SEA Ministrstvo
za okolje in prostor - MOP) EIA
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usposobljenost.

(Agencija RS za okolje ARSO) z
ustreznim številom kvalificiranih
zaposlenih, ki svetujejo glede uporabe
direktive SEA in EIA ter zadevnih
direktiv.

Devet strokovnjakov je zaposlenih v
strokovni enoti SEA in pet v strokovni
enoti EIA, kar zagotavlja zadostne
upravne zmogljivosti. Osebje je
usposobljeno, z izkušnjami na področju
SEA/EIA in ustreznimi kvalifikacijami na
področju prostorskega načrtovanja,
geografije, krajinske arhitekture in
biologije, z določenimi znanji tudi s
področja voda in podnebnih sprememb.
Smernice EU se uporabljajo za
izvajanje direktiv EIA/SEA in ustrezne
ocene. Prevodi vseh smernic so na
voljo na spletni strani.
Vse organe in strokovnjake o tem redno
obveščamo tudi na sestankih.
Več:
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podro
cja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_
presoja_vplivov_na_okolje/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podro
cja/presoja_vplivov_na_okolje/cezmejn
a_presoja_vplivov_na_okolje/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podro
cja/presoje_vplivov_na_okolje/celovita_
presoja_vplivov_na_okolje/
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podro
cja/presoja_vplivov_na_okolje/cezmejn
a_presoja_vplivov_na_okolje/
7. Statistični sistem in
kazalniki rezultatov

Tehnična
pomoč

Ne.

Ureditev za pravočasno
zbiranje in združevanje
statističnih podatkov, ki
vključuje naslednje
elemente:

Ne.

Slovenija bo pripravila
triletni program
usposabljanja in
sistematične
razporeditve, tako da
bo Ministrstvo za okolje
in prostor pripravilo
triletni akcijski načrt z
ukrepi za izboljšanje
znanja za resorna
ministrstva,
organizacije, lokalne
skupnosti in okoljske
strokovnjake in
nevladne organizacije:
a.) za uresničitev
zahtev SEA in priprave
ustrezne ocene,
b.) za uresničitev
zahtev EIA in priprave
ustrezne ocene.
Akcijski načrt se
pripravlja in usklajuje
skupaj z Jaspers,za
njegovo izvedbo
načrtujemo tudi
financiranje skozi
tehnično pomoč.
Terminski načrt:
Akcijski načrt bo
pripravljen do
decembra 2014 in bo
za obdobje 2014-2017.
Organ upravljanja
pripravil akcijski načrt za
izdelavo celovitega
Načrta sistema
spremljanja, ki bo
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- opredelitev virov in
mehanizmov za
zagotavljanje statističnega
validiranja;

vključeval vse potrebne
elemente za
zagotavljanje celovitosti,
verodostojnosti in
učinkovitosti spremljanja,
zbiranja in hrambe
potrebnih podatkov,
vključno z viri podatkov
za vsak kazalnik.
Spremljanje vseh
potrebnih elementov za
zagotavljanje celovitosti,
verodostojnosti in
učinkovitosti spremljanja
za YEI se bo izvajalo v
informacijskem sistemu
ZRSZ (APZnet). Po
vzpostavitvi IS za OP
2014 - 2020 se bodo vsi
relevantni podatki iz
APZnet prenesli v IS OP
2014- 2020.
Terminski načrt:
Rok za pripravo
akcijskega načrta za
izdelavo Načrta sistema
spremljanja je do
januarja 2015.
Rok za izvedbo Načrta
sistema spremljanja je do
novembra 2015, ko
skladno z Načrtom
sistema spremljanja
vzpostavljen informacijski
sistem.
Načrt sistema
spremljanja bo skladno z
vsemi izvedbenimi akti za
izvajanje evropske
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kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v
programskem obdobju
2014–2020:
Z vidika
procesov in
tokov
spremljanja in
poročanja
natančno določil
specifične vloge,
obveznosti in
odgovornosti
vseh organov in
teles pri
izvajanju
postopkov pri
porabi sredstev
evropske
kohezijske
politike
Določil
podrobne
zahteve, korake
in roke za
pripravo in
vzpostavitev
delovanja
informacijskega
sistema
Določil za vsak
posamezen
kazalnik
vključen v
sistem
spremljanja:
odgovoren
organ, vir
podatkov,
postopke
zbiranja in
preverjanja ter
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-

-

druge obvezne
parametre za
kazalnik, ki so
potrebni za
vzpostavitev
informacijskega
sistema in za
fizično
spremljanje
operacij na vseh
ravneh izvajanja
ter za vnos v
informacijski
sistema
Določil roke
pogoje in
obveznosti
vnosa podatkov
o spremljanju v
informacijski
sistem
Določil način
prenosa
podatkov za
posamezen tip
kazalnikov:
kazalniki učinka,
kazalniki
rezultata,
kazalniki s
podatki državnih
virov statistike
(Statistični urad
Republike
Slovenije,
pooblaščeni
izvajalci
dejavnosti
državne
statistike in
poročevalske
enote s
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-

-

-

-

pridobivanjem
statističnih
podatkov iz
uradnih in
drugih
administrativnih
zbirk podatkov),
kazalniki s
podatki iz drugih
virov
Določil načine in
organe, ki
izvajajo
postopke
preverjanja
celovitosti in
verodostojnosti
kazalnikov za
vse ravni
izvajanja
Določil način
obdelave,
hrambe, zaščite,
dostopa do in
objave podatkov
Določil način
podpore
organom pri
izvajanju
spremljanja
Določil obseg
podatkov, ki
vnesenih v
informacijski
sistem,ki niso
del spremljanja
izvajanja
operativnega
programa, so pa
ključnega
pomena za
izvedbo
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vrednotenj

- ureditev za objavo in javni
dostop do zbranih
podatkov;

Da.

Učinkovit sistem kazalnikov
rezultatov, ki vključuje:
- izbiro kazalnikov
rezultatov za vsak
program, ki zagotavlja
informacije o tem, kako se
izbirajo ukrepi politike, ki se
financirajo iz programa;

Da.

- določitev ciljnih vrednosti
za te kazalnike;

Ne.

Kazalnik rezultatov za
Emisije CO2 iz osebnega
avtomobilskega prometa
V RS razen v Ljubljani, ki
edina šteje več kot
250.000 prebivalcev in je
skladno z EU direktivo
zavezana k spremljanju
podatkov o kakovosti
zraka, nimamo
sistematičnega zbiranja
podatkov o emisijah za
onesnaževanje zraka iz
prometa v ostalih
slovenskih mestih.
Posledično med kazalniki
rezultatov ne moremo
spremljati primerljivih
podatkov emisij iz
prometa po posameznih
mestih.
Odgovorna institucija za

100

Priloga 1

izračun izhodiščne in
ciljne vrednosti je
Agencija RS za okolje, s
katero se je MzI dogovoril
za nadgradnjo
spremljanja kazalcev o
izpustih NO2 in
PM10/PM2,5 in CO2 iz
avtomobilskega prometa
za obdobje 2008-2020. V
tem kontekstu se bodo
spremljale podrobne
vrednosti za te parametre
na ravni RS. Ti podatki
bodo prispevali
relevantne informacije
glede modal splita in
posledično kakovosti
zraka in zmanjševanju
emisij TGP in bodo
pokazatelji sprememb v
urbanih območjih. Oba
kazalca bosta letno
osvežena. Prvi podatki
bodo na voljo 2015. Po
tem se bodo vrednosti
spremenile tudi v OP, v
sklopu ostalih potrebnih
sprememb.
Kazalnik rezultata:
Površina nerevitaliziranih
površin v mestih, ki
izvajajo trajnostne
urbane strategije
Kazalnik meri površino
revitaliziranih prostih ali
slabo izkoriščenih površin
v mestih, s katerimi se bo
preko ukrepov urbane
prenove (fizična in
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druge), zagotovila
učinkovitejša raba
prostora v mestih. V
Sloveniji ni opredeljena
celovita metodologija
spremljanja degradiranih
urbanih območij z vseh
vidikov (okoljski,
ekonomski, socialni,
energetski…), zato tudi
sistematičnega
spremljanja degradiranih
urbanih območij še ne
izvajamo. Iz trenutno
nepopolnih podatkov
lahko ocenimo zgolj
okvirno površino
degradiranih območij v 8
mestnih občinah, ki
znaša okoli 170 ha.
Glede na to, da se bodo
ukrepi te prednostne
naložbe prednostno
izvajali v 11 mestnih
občinah, v fazi priprave
OP ni mogoče določiti
natančne izhodiščne
vrednosti, saj je
pričakovati, da se bo ta
po dopolnitvi
metodologije in
vzpostavitve spremljanja
povečala. Tudi podatki, ki
jih bomo dobili v okviru
Trajnostnih urbanih
strategij (TUS) mest
samih, ne bodo popolni,
saj do tega roka še ne bo
pripravljena ustrezna
metodologija.
Ministrstvo pristojno za
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urbani razvoj, bo
metodologijo pripravilo
do konca leta 2015. Pri
določanju izhodiščne in
ciljne vrednosti bodo po
potrebi sodelovale vse
relevantne institucije. Prvi
podatki bodo na voljo leta
2016. Po tem se bodo
vrednosti kazalnika
spremenile tudi v OP, v
sklopu ostalih potrebnih
sprememb.
- usklajenost z naslednjimi
pogoji za vsak kazalnik:
zanesljivost in statistično
validiranje, jasnost
normativne razlage,
odzivnost na politiko,
pravočasno zbiranje
podatkov;

Da.

Postopki, s katerimi se
zagotovi, da se pri vseh
operacijah, ki se financirajo
iz programa, sprejme
učinkovit sistem
kazalnikov.

Ne.

Opis bo vseboval načrt
vrednotenj, ki bo
pripravljen, ko bo potrjen
OP EKP.
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9.2. Opis ukrepov za izpolnjevanje predhodnih pogojenosti, odgovorni organi ter časovnih okvir za izvedbo ukrepov
Tabela 25: Ukrepi za izpolnitev relevantnih splošnih predhodnih pogojenosti
Relevantne splošne predhodne
Neizpolnjeno merilo za Ukrepi za izpolnitev
pogojenosti, ki so popolnoma
izpolnitev
neizpolnjene ali delno
izpolnjene
4. Javna naročila
Obstoj ureditve za učinkovito
uporabo zakonodaje Unije o
javnih naročilih na področju
evropskih strukturnih in
investicijskih skladov.

Ureditev za učinkovito
uporabo zakonodaje Unije
o javnih naročilih, podprta z
ustreznimi mehanizmi.

Za reševanje glavnih in ponavljajočih se
vrst napak pri javnem naročanju bo do
konca decembra 2014 pripravljena
obsežna analiza praks javnega naročanja,
zlasti tistih, ki zadevajo sklade ESI.

Rok za izpolnitev
(datum)

Pristojni organi za izpolnitev

31. 12. 2014

organi upravljanja in
Ministrstvo za finance

Posebna svetovalna enota v okviru organa
(t.i. »Help desk«), ki je pristojen za javno
naročanje (Ministrstvo za finance), že
deluje in nudi naročnikom svetovanje tako v
fazi priprave razpisnih dokumentacij kot
tudi v procesu od objave javnega naročila
do njegovega zaključka. Predvidena so
sredstva tehnične pomoči za kadrovsko
okrepitev v enoti in njihova redna
usposabljanja. Enota bo tesno sodelovala z
organi upravljanja.

Ureditev za zagotovitev
administrativne
usposobljenosti za
izvajanje in uporabo pravil
Unije o javnih naročilih.

Pripravljen bo poseben program
usposabljanj za upravičence in vse organe
upravljanja in nadzora, vključno s
posredniškimi telesi. Za krepitev
administrativne usposobljenosti bo ključnega
pomena usposabljanje upravičencev za
pravilno in popolno pripravo razpisne
dokumentacije in izvedbo postopka javnega
naročila. Hkrati bo ključnega pomena tudi
ustrezna kadrovska struktura organov,
vključenih v izvajanje skladov, s posebnim
poudarkom na usposabljanju skrbnikov
pogodb in kontrolorjev, ki so dolžni natančno,
skrbno in v skladu z zakonodajo preverjati

Program
usposabljanja za
upravičence in
predstavnike
posredniških teles
31. 12. 2014
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pravilnost in popolnost zaključenih postopkov
javnih naročil pred izplačilom sredstev v
zvezi z zadevnim javnim naročilom
Na podlagi Analize stanja na področju javnih
naročil, dosedanjih praks in izkušenj bodo
pripravljene podlage, s katerimi bo priprava
razpisnih dokumentacij in izvedba postopkov
lažja in bolj učinkovita (kot npr. priprava
vzorčnih razpisnih dokumentacij glede na
različne vrste postopkov, priročnik za
izvedbo vseh faz različnih postopkov javnih
naročil, enotne kontrolne liste za preverjanje
popolnosti in pravilnosti izvedenih javnih
naročil, priprava seznamov celotne
dokumentacije javnih naročil, ki jih
upravičenci posredujejo z zahtevki za
povračilo, vzpostavitev enotne vstopne
točke/skupna platforma itd).

31.12.2014

V pomoč pri zagotavljanju boljše
usposobljenosti bo tudi vzpostavljena enotna
vstopna točka/skupna platforma.
6. Okoljska zakonodaja v zvezi s
presojo vplivov na okolje in
strateško okoljsko presojo
Obstoj ureditve za učinkovito
uporabo okoljske zakonodaje
Unije v zvezi s presojo vplivov na
okolje in strateško okoljsko
presojo.

Ureditev za usposabljanje
in informiranje osebja,
vključenega v izvajanje
direktiv EIA in SEA;

Pripravil se bo izobraževalni program za
vsebine SEA in EIA

30. 12. 2014

MOP

Ureditev, ki zagotavlja
zadostno administrativno
usposobljenost.

Izvedba programa za ministrstva, institucije
in zunanje izvajalce

30. 06. 2015

MOP

Slovenija bo pripravila triletni program
usposabljanja in sistematične razporeditve,
tako da bo Ministrstvo za okolje in prostor
pripravilo triletni akcijski načrt z ukrepi za
izboljšanje znanja za resorna ministrstva,
organizacije, lokalne skupnosti in okoljske
strokovnjake in nevladne organizacije:
a.) za uresničitev zahtev SEA in priprave
ustrezne ocene,
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b.) za uresničitev zahtev EIA in priprave
ustrezne ocene.
Akcijski načrt se pripravlja in usklajuje
skupaj z Jaspers,za njegovo izvedbo
načrtujemo tudi financiranje skozi tehnično
pomoč.
Terminski načrt:
Akcijski načrt bo pripravljen do decembra
2014 in bo
za obdobje 2014-2017.
7. Statistični sistem in kazalniki
rezultatov

Ureditev za pravočasno
zbiranje in združevanje
statističnih podatkov, ki
vključuje naslednje
elemente:
- opredelitev virov in
mehanizmov za
zagotavljanje statističnega
validiranja;

Organ upravljanja pripravil akcijski načrt za
izdelavo celovitega Načrta sistema
spremljanja, ki bo vključeval vse potrebne
elemente za zagotavljanje celovitosti,
verodostojnosti in učinkovitosti spremljanja,
zbiranja in hrambe potrebnih podatkov,
vključno z viri podatkov za vsak kazalnik.
Spremljanje vseh potrebnih elementov za
zagotavljanje celovitosti, verodostojnosti in
učinkovitosti spremljanja za YEI se bo
izvajalo v informacijskem sistemu ZRSZ
(APZnet). Po vzpostavitvi IS za OP 2014 2020 se bodo vsi relevantni podatki iz
APZnet prenesli v IS OP 2014- 2020.

30. 11. 2015

Organ upravljanja

Terminski načrt:
Rok za pripravo akcijskega načrta za
izdelavo Načrta sistema spremljanja je do
januarja 2015.
Rok za izvedbo Načrta sistema spremljanja
je do novembra 2015, ko skladno z Načrtom
sistema spremljanja vzpostavljen
informacijski sistem.
Načrt sistema spremljanja bo skladno z
vsemi izvedbenimi akti za izvajanje evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2014–2020:
Z vidika procesov in tokov
spremljanja in poročanja natančno
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-

-

-

-

-

-

-

določil specifične vloge, obveznosti
in odgovornosti vseh organov in
teles pri izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske
kohezijske politike
Določil podrobne zahteve, korake in
roke za pripravo in vzpostavitev
delovanja informacijskega sistema
Določil za vsak posamezen kazalnik
vključen v sistem spremljanja:
odgovoren organ, vir podatkov,
postopke zbiranja in preverjanja ter
druge obvezne parametre za
kazalnik, ki so potrebni za
vzpostavitev informacijskega
sistema in za fizično spremljanje
operacij na vseh ravneh izvajanja
ter za vnos v informacijski sistema
Določil roke pogoje in obveznosti
vnosa podatkov o spremljanju v
informacijski sistem
Določil način prenosa podatkov za
posamezen tip kazalnikov: kazalniki
učinka, kazalniki rezultata, kazalniki
s podatki državnih virov statistike
(Statistični urad Republike
Slovenije, pooblaščeni izvajalci
dejavnosti državne statistike in
poročevalske enote s pridobivanjem
statističnih podatkov iz uradnih in
drugih administrativnih zbirk
podatkov), kazalniki s podatki iz
drugih virov
Določil načine in organe, ki izvajajo
postopke preverjanja celovitosti in
verodostojnosti kazalnikov za vse
ravni izvajanja
Določil način obdelave, hrambe,
zaščite, dostopa do in objave
podatkov
Določil način podpore organom pri
izvajanju spremljanja
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-

- določitev ciljnih vrednosti
za te kazalnike;

Določil obseg podatkov, ki vnesenih
v informacijski sistem,ki niso del
spremljanja izvajanja operativnega
programa, so pa ključnega pomena
za izvedbo vrednotenj

Kazalnik rezultatov za Emisije CO2 iz
osebnega avtomobilskega prometa

31. 12. 2015

ARSO

31. 12. 2016

Ministrstvo pristojno za urbani
razvoj

V RS razen v Ljubljani, ki edina šteje več kot
250.000 prebivalcev in je skladno z EU
direktivo zavezana k spremljanju podatkov o
kakovosti zraka, nimamo sistematičnega
zbiranja podatkov o emisijah za
onesnaževanje zraka iz prometa v ostalih
slovenskih mestih. Posledično med kazalniki
rezultatov ne moremo spremljati primerljivih
podatkov emisij iz prometa po posameznih
mestih.
Odgovorna institucija za izračun izhodiščne
in ciljne vrednosti je Agencija RS za okolje, s
katero se je MzI dogovoril za nadgradnjo
spremljanja kazalcev o izpustih NO2 in
PM10/PM2,5 in CO2 iz avtomobilskega
prometa za obdobje 2008-2020. V tem
kontekstu se bodo spremljale podrobne
vrednosti za te parametre na ravni RS. Ti
podatki bodo prispevali relevantne
informacije glede modal splita in posledično
kakovosti zraka in zmanjševanju emisij TGP
in bodo pokazatelji sprememb v urbanih
območjih. Oba kazalca bosta letno
osvežena. Prvi podatki bodo na voljo 2015.
Po tem se bodo vrednosti spremenile tudi v
OP, v sklopu ostalih potrebnih sprememb.
Kazalnik rezultata: Površina nerevitaliziranih
površin v mestih, ki izvajajo trajnostne
urbane strategije
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Kazalnik meri površino revitaliziranih prostih
ali slabo izkoriščenih površin v mestih, s
katerimi se bo preko ukrepov urbane
prenove (fizična in druge), zagotovila
učinkovitejša raba prostora v mestih. V
Sloveniji ni opredeljena celovita metodologija
spremljanja degradiranih urbanih območij z
vseh vidikov (okoljski, ekonomski, socialni,
energetski…), zato tudi sistematičnega
spremljanja degradiranih urbanih območij še
ne izvajamo. Iz trenutno nepopolnih
podatkov lahko ocenimo zgolj okvirno
površino degradiranih območij v 8 mestnih
občinah, ki znaša okoli 170 ha. Glede na to,
da se bodo ukrepi te prednostne naložbe
prednostno izvajali v 11 mestnih občinah, v
fazi priprave OP ni mogoče določiti natančne
izhodiščne vrednosti, saj je pričakovati, da se
bo ta po dopolnitvi metodologije in
vzpostavitve spremljanja povečala. Tudi
podatki, ki jih bomo dobili v okviru
Trajnostnih urbanih strategij (TUS) mest
samih, ne bodo popolni, saj do tega roka še
ne bo pripravljena ustrezna metodologija.
Ministrstvo pristojno za urbani razvoj, bo
metodologijo pripravilo do konca leta 2015.
Pri določanju izhodiščne in ciljne vrednosti
bodo po potrebi sodelovale vse relevantne
institucije. Prvi podatki bodo na voljo leta
2016. Po tem se bodo vrednosti kazalnika
spremenile tudi v OP, v sklopu ostalih
potrebnih sprememb.

Postopki, s katerimi se
zagotovi, da se pri vseh
operacijah, ki se financirajo
iz programa, sprejme
učinkovit sistem

Opis bo vseboval načrt vrednotenj, ki bo
pripravljen, ko bo potrjen OP EKP.
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kazalnikov.

Tabela 26: Ukrepi za izpolnitev relevantnih predhodnih pogojenosti za tematske cilje
Relevantne predhodne
Neizpolnjeno merilo za Ukrepi za izpolnitev
pogojenosti za tematske cilje, ki izpolnitev
so popolnoma neizpolnjene ali
delno izpolnjene
1.1 Raziskave in inovacije: obstoj
nacionalne ali regionalne
strategije za pametno
specializacijo v skladu z
nacionalnim programom reform,
da bi se izkoristili zasebni izdatki
za raziskave in inovacije, pri
čemer ima ta program lastnosti
uspešnih nacionalnih ali
regionalnih sistemov za raziskave
in inovacije.

Oblikovana je nacionalna
ali regionalna strategija za
pametno specializacijo, ki:
– temelji na analizi
prednosti, pomanjkljivosti,
priložnosti in tveganj
(analizi SWOT) ali podobni
analizi, da se viri usmerijo
v omejen sklop prednostnih
nalog v zvezi z raziskavami
in inovacijami;
– navaja ukrepe za
spodbujanje zasebnih
naložb v raziskave in
tehnološki razvoj;
– vključuje mehanizem
spremljanja.

Sprejet je okvir, v katerem
so navedena razpoložljiva

Rok za izpolnitev
(datum)

Pristojni organi za izpolnitev

V obdobju med mesecem marcem in
začetkom junija 2014 je bil izveden dodaten
krog procesa podjetniškega odkrivanja in
priprave strategije pametne specializacije.
(podatki so dosegljivi na
http://esiskladi.wix.com/strategijaps)
Na osnovi široke razprave z deležniki, je bila
v mesecu juniju pripravljena novelirana
verzija SPS, ki vsebuje nadgrajeno analizo,
SWOT, vizijo s strateškimi cilji, osredotočene
prioritete, razdelan sveženj ukrepov, ki bodo
prioritete podprli, vključno s tistimi, ki
spodbujajo zasebne naložbe v RRI, kakor
tudi mehanizem spremljanja. Tokom meseca
julija in avgusta je bil dokument medresorsko
usklajen ter 29.8.2014 tudi javno objavljen.
Po imenovanju nove Vlade RS v mesecu
septembru bodo izvedene še naslednje
aktivnosti:
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proračunska sredstva za
raziskave in razvoj.

1.2 Infrastruktura za raziskave in
inovacije: obstoj večletnega načrta
za pripravo proračuna in določitev
prednostnih naložb.

Sprejet je okvirni večletni
načrt za pripravo
proračuna in določitev
prednostnih naložb,
povezanih s prednostnimi
nalogami Unije in po
potrebi z Evropskim
strateškim forumom za
raziskovalne infrastrukture
(ESFRI).

1. Nadgradnja strateških usmeritev SPS

december 2014

SVRK v sodelovanju z
ministrstvi in zunanjimi
strokovnjaki

2. Nadaljnja razčlenitev paketa ukrepov z
jasno opredeljenimi konkretnimi ukrepi za
spodbujanje naložb v RTR

januar 2015

SVRK v sodelovanju z
ministrstvi, deležniki in
zunanjimi strokovnjaki

3. Nadaljnja osredotočenost prednostnih
nalog in vključitev procesa izločitve na
podlagi procesa podjetniškega odkrivanja

januar 2015

SVRK v sodelovanju z
ministrstvi, deležniki in
zunanjimi strokovnjaki

4. Dogovor o proračunskem okviru, ki
obsega nacionalna in zasebna sredstva (ne
le sredstva skladov ESI)

februar 2015

SVRK in MF v tesnem
sodelovanju z MZIŠ in MGRT
in drugimi ministrstvi

5. Upravljanje: izboljšanje strukture
mehanizma spremljanja (vključno z
opredelitvijo, kdo je odgovoren in kako bo
deloval postopek pregleda) ter kazalnikov v
zvezi z mersko enoto ter izhodiščnimi in
ciljnimi vrednostmi

februar2015

SVRK

6. Zaključek priprave SPS in posredovanje
EK

februar, marec 2015

SVRK

7. Sprejetje dokumenta s strani Vlade RS
1. Sprejem strategije pametne specializacije
skladno s to točk
2. Revizija Načrta razvoja raziskovalne
infrastrukture 2011-2020 (NRRI) v letu 2015
3. Določitev ožjih prednostnih področij v
skladu s strategijo pametne specializacije:
http://www.arhiv.mvzt.gov.si/fileadmin/mvzt.g
ov.si/pageuploads/pdf/znanost/RISS/SIR.pdf
4. NRRI vključuje finančni načrt (po letih)
vse do 2020, hkrati pa bo v letu 2015

april 2015
v letu 2015
Časovnica
implementacije NRRI
je priloga Načrta
razvoja raziskovalne
infrastrukture.
Implementacija se
izvaja skladno s
proračunskimi
možnostmi, tako da je

SVRK
organ upravljanja in
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
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revidiran, kjer bo sledil tudi prioritetnim
področjem uporabe, kot jih definira SPS.
Izvajanje je predvideno v začetku 2016.

Slovenija že članica 5
mednarodnih RI
konzorcijev (od tega 4
ERIC), v skladu z
načrti pa bo do 31.12.
2015 vključena še v 6
mednarodnih RI (od
tega 5 ERIC).
Do 31.12.2016 je
predvidena revizija
NRRI, ki bo usklajena
z revizijo ESFRI
kažipota.
1. Vključitev v
CERIC-ERIC in
DARIAH-ERIC (kot
ustanovna članica) )
je bila realizirana v
tretji četrtini 2014
2. Podpis pogodbe za
stvarni prispevek
Republike Slovenije v
izgradnjo Centra
FAIR je predviden do
31.12.2014
3. Vključitev v
ELIXIR, EATRISERIC, LifeWatchERIC, CLARIN-ERIC
do 30.6.2015
4. Nadaljevanje
priprave in vključitev v
EPOS-ERIC in ISBE
do 31.12.2015 .
5. Revizija do 31.12.
2016 (prvotno sicer
predvidena v 2015, a
se bo smiselno
sinhronizirati z revizijo
ESFRI Kažipota
2016)
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2.1 Digitalna rast: Strateški okvir
politik za digitalno rast, da se
spodbudijo cenovno dostopne,
visokokakovostne in
interoperabilne zasebne in javne
storitve (vključno s čezmejnimi
pobudami), ki jih omogočajo IKT,
ter da bi državljani, vključno z
ranljivimi skupinami, podjetja in
javne uprave te storitve uporabljali
v večjem obsegu.

Vzpostavljen je npr.
strateški okvir politik o
digitalni rasti, na primer v
okviru nacionalne ali
regionalne strategije za
pametno specializacijo, ki
vsebuje:
– pripravo proračuna in
razvrstitev prednosti pri
ukrepih z uporabo analize
SWOT ali podobne analize,
skladne s kazalnikom
napredka digitalne
evropske agende;
– izvedeno analizo
uravnoteženosti podpore
povpraševanju po IKT in
ponudbi teh tehnologij;
– kazalnike za merjenje
napredka pri ukrepanju na
področjih, kot so digitalna
pismenost, e-vključevanje,
e-dostopnost, ter napredek
na področju e-zdravje v
mejah člena 168 PDEU, po
potrebi usklajene z
ustreznimi obstoječimi
sektorskimi nacionalnimi ali
regionalnimi strategijami ali
strategijami na ravni Unije;
– oceno potreb po
obsežnejši krepitvi
zmogljivosti IKT.

Ocena trenutnega stanja informacijske
družbe v Sloveniji v skladu z Digitalno
agendo za Evropo

Izvedeno decembra
2013.

Identifikacija s povezanimi strateškimi
dokumenti

V izvajanju. Strateški
dokumenti na
nacionalni ravni še
niso bili sprejeti.

Identifikacija in sodelovanje vseh
zainteresiranih deležnikov

julij 2014

Priprava osnutka strategije in notranje
usklajevanje

julij 2014

Zaključek javne obravnave

3. oktober 2014

Predložitev v sprejem Vladi RS

27. februar 2015

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport
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2.2 Infrastruktura za omrežja
naslednje generacije: obstoj
nacionalnih ali regionalnih načrtov
za omrežja naslednje generacije,
v katerih so upoštevani regionalni
ukrepi, da bi se dosegle ciljne
vrednosti Unije glede
visokohitrostnega internetnega
dostopa, s poudarkom na
področjih, na katerih trg ne
zagotavlja kakovostne odprte
infrastrukture po sprejemljivih
cenah v skladu s pravili Unije o
konkurenci in državni pomoči, ter
da bi se zagotovile dostopne
storitve za ranljive skupine.

3.1 Uvedeni so posebni ukrepi kot
podlaga za spodbujanje
podjetništva ob upoštevanju Akta
za mala podjetja.

Oblikovan je nacionalni
in/ali regionalni načrt za
omrežja naslednje
generacije, ki zajema:
– načrt za naložbe v
infrastrukturo na podlagi
ekonomske analize, ki
upošteva obstoječe
zasebne in javne
infrastrukture in načrtovane
naložbe;
– modele trajnostnih
naložb, s katerimi se krepi
konkurenca ter zagotavlja
dostop do odprtih, cenovno
sprejemljivih in kakovostnih
infrastrukture in storitev, ki
bodo primerne tudi v
prihodnosti;
– ukrepe za spodbujanje
zasebnih naložb.
Mehanizem za spremljanje
izvajanja ukrepov, ki so bili
izvedeni v skladu z Aktom
za mala podjetja in za
ocenjevanje vpliva na
MSP.

Ocena trenutnega stanja na področju omrežij
naslednje generacije (NGN).

maj 2014

Priprava osnutka nacionalnega načrta za
omrežja naslednje generacije (NGN) v
Sloveniji v skladu s cilji Digitalne Agende za
Evropo.

maj 2014

Javno posvetovanje z vsemi
zainteresiranimi stranmi .

od 29.8 2014 do 3.10
2014

Redakcija nacionalnega načrta za omrežja
naslednje generacije (NGN) v Sloveniji.

od 3.10 2014 do
31.10. 2014

Objava osnutka nacionalnega načrta in javno
posvetovanje

od 15.12.2014 do
15.1.2015

Postopek odobritve s strani Vlade RS

27.2.2015

Na MGRT smo skupaj z MNZ pripravili
predlog obrazca MSP-testa in navodila za
njegovo izpolnjevanje. Izvedli smo tudi več
pilotnih priprav MSP-testa na zakonih
različnih resorjev. MSP-test bo postal del
priprave vladnega gradiva.

31. 12. 2015

Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport

Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo

Akcijski načrt:
1. Nadaljevanje projekta E-predpisi in
vključitev MSP-testa kot pilotnega modula.
Odločitev je bila sprejeta na sestanku
MGRT, MNZ, GS VRS, SVZ. (januar 2014).
2. Priprava in izvedba usposabljanj za
resorje v letu 2014, MGRT in MNZ–
september, oktober 2014 usposabljanja
glede sodelovanja z javnostmi. Ko bo
pripravljena aplikacija MSP testa, bodo
izvedena tudi usposabljanja za njeno
izpolnjevanje.
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3. Priprava pravnih podlag (sprememba
Poslovnika Vlade RS) za uvedbo e-vladnih
gradiv , katerega del je poseben modul
presoja vplivov na gospodarstvo - MSP-test
do junija 2015 in usposabljanje resorjev za
izvajanje MSP testa.

4.1 Uvedeni so ukrepi za
spodbujanje stroškovno
učinkovitih izboljšav na področju
učinkovitosti rabe končne energije
in stroškovno učinkovitih naložb v
energetsko učinkovitost pri gradnji
ali obnavljanju stavb.

– ukrepe za zagotovitev
strateškega načrtovanja na
področju energetske
učinkovitosti v skladu s
členom 3 Direktive
2012/27/EU Evropskega
parlamenta in Sveta (2)
- ukrepe, potrebne za
vzpostavitev sistema
certificiranja energetske
učinkovitosti stavb v skladu
s členom 11 Direktive
2010/31/EU;

4.3 Uvedeni so ukrepi za
spodbujanje proizvodnje in
distribucije obnovljivih virov
energije (4).

Vzpostavljeni so pregledni
programi podpore,
prednostni dostop do
omrežja ali zajamčeni
dostop in prednostno
odpremljanje ter
standardna pravila za
prevzemanje in delitev
stroškov tehnične
prilagoditve, ki so bila
objavljena v skladu s
členoma 14(1) ter 16(2) in
(3) Direktive 2009/28/ES
Evropskega parlamenta in

4. Začetek izvajanja MSP-testa za vsak
pravni predpis v rednem postopku
sprejemanja: 31.12.2015.
Slovenija pripravlja strategijo za mobilizacijo
naložb v obnovo stanovanjskih in poslovnih
stavb, javnih in zasebnih, za dosego
predhodno omenjenih nacionalnih ciljev.

-

vzpostavitev spletni OVE- URE portal
Borzen (osnutek že pripravljen v oktobru
2014)
vzpostavitev elektronskega registra
energetskih izkaznic
sprejetje dopolnjenega Pravilnika o
metodologiji izdelave in izdaji
energetskih izkaznic (osnutek od
29.10.2014 v javni obravnavi)
Standardna pravila TSO v zvezi s
prevzemanjem in delitvijo stroškov za
tehnične prilagoditve so določena z novim
Energetskim zakonom (EZ-1) v členu 371, ki
je bil sprejet 7. marca 2014.
Izvedbeni akt o pravilih TSO je treba sprejeti
v enem letu po sprejetju novega
Energetskega zakona (EZ-1).

Slovenija bo strategijo
objavila junija 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo

Ukrepi bodo izvedeni
predvidoma do konca
januarja 2015.

Ministrstvo za infrastrukturo

marec 2015

Ministrstvo za infrastrukturo
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Sveta (4).

5.1 Preprečevanje in
obvladovanje tveganja: obstoj
nacionalnih ali regionalnih ocen
tveganja za obvladovanje
naravnih nesreč, v katerih je
upoštevano prilagajanje
podnebnim spremembam.

– opis scenarijev z enim
tveganjem in scenarijev z
več tveganji;

– upoštevanje nacionalnih
strategij za prilagajanje
podnebnim spremembam,
kadar je ustrezno.

Pripraviti nove ali spremeniti obstoječe
ocene tveganja, in sicer skladno na
nacionalni in/ali regionalni ravni.
- sprejeta je bila Uredba o izvajanju Sklepa o
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
(UL RS, št. 62/2014 - http://www.uradnilist.si/1/objava.jsp?urlurid=20142677), ki
določa način priprave ocen tveganj in
pristojne organe za izdelavo ocen tveganj za
posamezne nesreče (Priloga 1); s tem je
izpolnjen pogoj za začetek priprave ocen
tveganj ter njihovo nadgradnjo z vplivi
podnebnih sprememb
- Uredba določa tudi roke, ki zagotavljajo, da
bo EAC lahko izpolnjena najkasneje do
konca 2016

1. 10. 2016

Odgovorna ministrstva

Na podlagi ocene tveganja bo pripravljeno
celovito nacionalno ocenjevanje tveganja.
- v Uredbi je določen tudi način priprave,
vsebina in odgovorni nosilec za pripravo
Državne ocene tveganj za nesreče

31. 12. 2016

URSZR, pristojna ministrstva

Sprejetje nacionalne strategije prilagajanja
podnebnim spremembam. ESI-sredstva
bodo uporabljena (tehnična pomoč) za
izpolnitev te EAC.
- v pripravi je nacionalna ocena tveganj, ki jih
prinašajo podnebne spremembe, ki bo
pripravljena v začetku leta 2015; na tej
podlagi bo mogoče pripraviti ukrepe

1. 10. 2016

Ministrstvo za okolje in prostor
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prilagajanja in dopolniti ocene tveganj za
posamezne nesreče, na katere vplivajo
podnebne spremembe

6.1 Vodni sektor: obstoj
a) politike določanja cen vode, ki
zagotavlja ustrezne spodbude za
uporabnike za učinkovito rabo
vodnih virov, in
b) ustreznega prispevka različnih
rab vode k povračilu stroškov
vodnih storitev v višini, ki se določi
v odobrenem načrtu upravljanja
povodja za naložbe, podprte s
programi.

Država članica je
zagotovila, da se v
sektorjih, ki jih podpirata
ESRR, in Kohezijski sklad,
na podlagi različnih rab
vode prispeva k povračilu
stroškov vodnih storitev
glede na sektor v skladu s
prvo alinejo člena 9(1)
Direktive 2000/60/ES, pri
čemer se po potrebi
upoštevajo socialni,
okoljski in gospodarski
učinki povračila, pa tudi
geografske in podnebne
značilnosti zadevnega
območja ali zadevnih
območij.

Sprejetje načrta upravljanja
povodja za vodno območje
v skladu s členom 13
Direktive 2000/60/ES.

Ocena sedanje stopnje kritja stroškov
storitev, povezanih z obremenjevanjem voda
glede na sektor v skladu s prvo alinejo člena
9(1) Direktive 2000/60/ES (tudi za področje
razpršenega onesnaževanja in
hidromorfoloških obremenitev).

22. 12. 2015

Ministrstvo za okolje in
prostor, občine

Priprava dolgoročne napovedi ponudbe in
povpraševanja po vodi na ravni porečij.

22. 12. 2015

Ministrstvo za okolje in prostor,
občine, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor ter
drugi pomembni sektorji

Priprava utemeljitev v skladu s četrtim
odstavkom 9. člena, če je to primerno.

22. 12. 2015

Ministrstvo za okolje in prostor,
občine in drugi relevantni
sektorji

Identifikacija vseh ključnih elementov v
skladu s členom 9 okvirne direktive o vodah
v NUV (2015–2021).

22. 12. 2015

Ministrstvo za okolje in prostor

V zvezi z ugotovljenimi vrzelmi pri ukrepih
za doseganje dobrega stanja voda za vodni
območji Donave in Jadranskega morja,
Slovenija prilaga okvirni akcijski načrt za
pripravo načrtov upravljanja voda za obdobje
2015-2021, ki po našem mnenju v veliki meri
upošteva ugotovljene pomanjkljivosti v

22.12.2015

Ministrstvo za okolje in prostor
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skladu z zapisnikom sestanka med DG ENV
in Slovenijo dne 14. 5. 2014 v Bruslju.
Večino ugotovljenih vrzeli bomo poskušali
zapolniti do drugega načrta upravljanja voda.
Možno pa je da bomo za kakšne sistemske
pomanjkljivosti potrebovali dlje časa, kar je
navedeno v priloženem akcijskem načrtu.
Podrobne rešitve za izpolnitev vrzeli, se
usklajujejo med resorji Vlade. V novembru je
načrtovan sestanek na DG Envi, ki bo
namenjen dokončni uskladitvi ukrepov z
Evropsko Komisijo.

SI bilateral actions
Clean Final NN.doc

7.1 Promet: obstoj celostnega
načrta/načrtov ali okvira/okvirov
za prometne nalože v skladu z
institucionalnim ustrojem držav
članic (vključno z javnim
regionalnim in lokalnim
prevozom), na katerega je oprt
razvoj infrastrukture in ki
zagotavlja boljšo povezanost s
celostnim in osrednjim omrežjem
TEN-T.

Obstoj celostnega
načrta/načrtov ali
okvira/okvirov za prometne
naložbe, ki so skladne s
pravnimi zahtevami za
strateško okoljsko presojo
in določajo:
– prispevek k enotnemu
evropskemu prometnemu
prostoru v skladu s členom
10 Uredbe (EU) št.
1315/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta (5),
vključno s prednostnimi
naložbami v:
– osrednje omrežje TEN-T
in celostno omrežje, če je
predvideno vlaganje iz
ESRR in Kohezijskega
sklada; ter
– sekundarno povezanost;
– realno in zrelo zasnovo
projektov, pri katerih se

Akcijski načrt vrzeli
NUV.docx

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
intenzivno dela na pripravi nacionalnega
programa razvoja prometa in prometne
infrastrukture s ciljem, da se pripravi celovit
nacionalni program in na njegovi podlagi
zagotovi redno in enakomerno financiranje
prometa ter zagotovijo pogoji za črpanje EUsredstev. Do zdaj so bile izvedene naslednje
aktivnosti:
1. v letu 2013:
a. Pregled in opis izhodišč za nacionalni
program (nacionalna in EU-zakonodaja,
vključno z Uredbo 1315/2013, prostorski
razvoj RS …)
b. Analiza dosedanjih prometnih tokov
c. SWOT-analiza
d. Oblikovanje vizije, ciljev, ukrepov in
pokazateljev
e. Izveden je bil postopek za izbor izvajalca
za celovito presojo vplivov na okolje (CPVO)
in za ustrezen prometni model
f. Izvajalca za CPVO in nacionalni
prometni model sta bila tudi izbrana ter

Ministrstvo za infrastrukturo
V sodelovanju s:
– PNZ (nacionalni prometni
model)
– Aquarius (celovita presoja
vplivov na okolje – CPVO)
– DRI (ekonomika, nadzor in
koordinacija)
– EIB - JASPERS (strokovna
pomoč in svetovanje)
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predvideva podpora iz
ESRR in Kohezijskega
sklada;
– ukrepe za zagotovitev
zmogljivosti posredniških
organov in upravičencev,
da bi projekti potekali po
načrtih.

nacionalni prometni model tudi
pripravljen
2. V letu 2014 (januar –julij):
a.Analiza „0“ alternative – „do nothing“ s
pomočjo prometnega modela
b. Določitev obsega CPVO (»scoping
report«) in njegova notifikacija (seznanitev
sosednjih držav s pripravo Resolucije)
c. Oblikovanje možnih alternativ razvoja
prometa in prometne infrastrukture (na
podlagi analize „0“ alternative
d. Možne alternative razvoja prometa in
prometne infrastrukture v RS
e. Izbor optimalne alternative razvoja
prometa in prometne infrastrukture v RS
f. Opredelitev in utemeljitev ključnih ukrepov
za razvoj prometa v RS glede na zastavljene
cilje (objectives vs. measures)
g. Vlada RS je v juliju sprejela informacijo o
delu v zvezi z Nacionalnim programom (kot
poročilo o delu s ključnimi smernicami in
ukrepi za dokončanje Nacionalnega
programa)
h. Pripravljen je osnutek Nacionalnega
programa (Resolucija o nacionalnem
programu razvoja prometa v RS) z vsemi
strokovnimi dokumenti, ki so podlaga za
oblikovanje rešitev na področju prometa v
RS (pregled zakonodaje, določitev vizije,
cilje, rezultati prometnega modela, delo v
zvezi s CPVO, …) in na podlagi njega
e. Pripravljen osnutek okoljskega poročila za
CPVO
f. Pristojni organ v RS (Ministrstvo za
kmetijstvo in prostor - MKO) je osnutek
okoljskega poročila pregledal in dal nanj
pripombe.
g. Na podlagi pripomb je bil osnutek
okoljskega poročila dopolnjen in usklajen s
pristojnim organom

julij 2014

julij 2014
september 2014

september - oktober
2014
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Ključne aktivnosti, ki bodo sledile po
sprejemu osnutka Nacionalnega
programa pa so:
a. Sledilo bo prevajanje Strategije razvoja
prometa v RS in Okoljskega poročila
CPVO

oktober – november
2014

b. Javna predstavitev osnutka Strategije
in poročila o CPVO ter mednarodna
predstavitev

december – januar
2015

c. Zaključek dela na Strategiji
(upoštevanje oz. odgovori na pripombe
glede na javno razpravo)

februar 2015

d. Dokončna potrditev Strategije s strani
Ministrstva za okolje in prostor in izdaja
odločbe
e. Medresorsko usklajevanje

marec - april 2015

f. Sprejem na Vladi RS

september 2015

g. Poglobljena analiza administrativne
usposobljenosti s predlogi ukrepov, ki bo
vsebovala:

junij 2016

maj – junij 2015

-analizo pravnih podlag, organiziranosti in
kadrovske usposobljenosti vseh neposrednih
in posrednih uporabnikov javnih sredstev pri
izvajanju investicij v novogradnje,
rekonstrukcije oziroma nadgradnje obstoječe
infrastrukture ter rednega vzdrževanja
prometne infrastrukture
-analizo organizacijskih, in kadrovskih
stroškov za izvajanje investicij v
novogradnje, rekonstrukcije oziroma
nadgradnje infrastrukture ter rednega
vzdrževanja prometne infrastrukture
-analizo izvajanja gospodarskih javnih služb
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na področju prometa
-predloge ukrepov na področju zakonodaje,
organiziranosti, izvajanja GJS
-predloge organiziranosti
-predloge finančnih spodbud za izvajanje
GJS

Action Plan
Jaspers.docx

Action Plan Project
List Template.doc

Samoocena
izpolnjevanja administrativne usposobljenosti.pdf

7.2 Železniški: v okviru celostnega
prometnega načrta/načrtov ali
okvira/okvirov obstaja izrecen
razdelek o razvoju železnice v
skladu z institucionalnim ustrojem
držav članic (vključno z javnim
regionalnim in lokalnim
prevozom), na katerega je oprt
razvoj infrastrukture in ki
zagotavlja boljšo povezanost s
celostnim in osrednjim omrežjem
TEN-T. Naložbe zajemajo mobilna
sredstva, interoperabilnost in
krepitev institucionalne
usposobljenosti.

Obstoj razdelka o razvoju
železnic v okviru
prometnega načrta/
načrtov ali okvira/ okvirov,
kakor so opredeljeni
zgoraj, ki izpolnjuje pravne
zahteve za strateško
okoljsko presojo in določa
realno in zrelo zasnovo
projektov (vključno s
časovnim razporedom in
proračunskim okvirom).
Ukrepi za zagotovitev
zmogljivosti posredniških
organov in upravičencev,
da bi projekti potekali po
načrtih.

Razvoj železniške infrastrukture bo ključni
poudarek prihodnjega nacionalnega
programa razvoja na področju prometa.
Slovenija je do zdaj intenzivno vlagala v
avtocestno omrežje, ki je prineslo napredek
pri razvoju Slovenije, vendar tudi določene
težave, predvsem v povezavi z velikim
povečanjem cestnega tovornega in
osebnega prometa ter s tem povezanimi
negativnimi vplivi na okolje.
Zato mora Slovenija v prihodnje čim prej
posodobiti svoje železniško omrežje, ki bo
služilo tako blagovnemu prometu kot
izboljšanju javnega potniškega prometa.

Potrjeno okoljsko
poročilo o CPVO –
oktober 2014

Sprejeta Resolucija
na Vladi RS –
september 2015 (za
potrebe zagotovitve
predhodnih
pogojenosti)

Ministrstvo za infrastrukturo
V sodelovanju s:
– PNZ (nacionalni prometni
model)
– Aquarius (celovita presoja
vplivov na okolje – CPVO)
– DRI (ekonomika, nadzor in
koordinacija)
– EIB - JASPERS (strokovna
pomoč in svetovanje)

Področje bo obdelano v okviru nacionalnega
programa razvoja prometa in prometne
infrastrukture s pomočjo nacionalnega
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prometnega modela in z izvedeno CPVO, kot
je opisano že v točki 7.1.

7.3 Drugi načini prevoza, vključno
s celinskimi plovnimi potmi in
pomorskim prometom, pristanišči,
multimodalnimi povezavami in
letališko infrastrukturo: v okviru
celostnega prometnega načrta/
načrtov ali okvira/ okvirov obstaja
izrecen razdelek o celinskih
plovnih poteh in pomorskem
prometu, pristaniščih,
multimodalnih povezavah in
letališki infrastrukturi, ki prispevajo
k izboljšanju povezanosti s
celostnim in osrednjim omrežjem
TEN-T in spodbujanju trajnostne
regionalne in lokalne mobilnosti.

Obstoj razdelka o celinskih
plovnih poteh in
pomorskem prometu,
pristaniščih, multimodalnih
povezavah in letališki
infrastrukturi v okviru
prometnega načrta/
načrtov ali okvira/ okvirov,
ki:
– je skladen s pravnimi
zahtevami za strateško
okoljsko presojo;
– opredeljuje realno in
zrelo zasnovo projektov
(vključno s časovnim
razporedom in
proračunskim okvirom).

Tudi to področje bo obdelano, kot je opisano
v točki 7.1.

Potrjeno okoljsko
poročilo o CPVO –
oktober 2014

Sprejeta Resolucija
na Vladi RS –
september 2015 (za
potrebe zagotovitve
predhodnih
pogojenosti)

Ministrstvo za infrastrukturo
V sodelovanju s:
– PNZ (nacionalni prometni
model)
– Aquarius (celovita presoja
vplivov na okolje – CPVO)
– DRI (ekonomika, nadzor in
koordinacija)
– EIB - JASPERS (strokovna
pomoč in svetovanje)

Ukrepi za zagotovitev
zmogljivosti posredniških
organov in upravičencev,
da bi projekti potekali po
načrtih.
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8.4 Aktivno in zdravo staranje:
politike aktivnega staranja so
zasnovane v skladu s smernicami
za zaposlovanje.

Zainteresirane strani
sodelujejo pri zasnovi in
spremljanju politik
aktivnega staranja, katerih
namen je starejše
zaposlene obdržati na trgu
dela in spodbujati njihovo
zaposlovanje.

Na podlagi projekta »Aktivno in zdravo
staranje v Sloveniji« bo pripravljena analiza
stanja starejših delavcev na slovenskem trgu
dela in identificirana področja, na katerih je
potrebno ukrepanje za izboljšanje položaja
starejših na trgu dela. Analiza bo
pripravljena do konca leta 2015. Do tedaj
se bodo izvajali ukrepi, ki so se doslej
izkazali za uspešni in učinkoviti, na podlagi
analize pa bo pripravljen izvedbeni načrt za
uvajanje novih ukrepov v skladu z
ugotovitvami iz analize.

31. 12. 2015

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake
možnosti

9.3 Zdravje: obstoj nacionalnega
ali regionalnega strateškega
političnega okvira za zdravje v
mejah člena 168 PDEU, ki
zagotavlja ekonomsko vzdržnost.

Nacionalni ali regionalni
strateški politični okvir za
zdravje ni oblikovan.

Ministrstvo za zdravje bo pripravilo
Resolucijo o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2015 – 2020. K
sprejemu Resolucije o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva zavezuje 6. člen
Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju. Sprejem
resolucije bo vključen v normativni plan dela
vlade za leto 2015.
Resolucija o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2015 – 2020 bo
vsebovala usklajene ukrepe za izboljšanje
dostopa do zdravstvenih storitev, kot tudi
ukrepe za spodbujanje učinkovitosti v
zdravstvenem sektorju z uvajanjem modelov
za zagotavljanje storitev in infrastrukture in
sistem spremljanja in pregledovanja, kot
izhaja iz zahtev EK po predhodni
pogojenosti.

31. julij 2015

Ministrstvo za zdravje,
odgovorni nosilec v
sodelovanju z drugimi
ključnimi deležniki
(Zdravstveni svet, pristojne
zbornice in združenja
zdravstvenih in drugih
zavodov, ZZZS)

Sprejem Resolucije o nacionalnem planu
zdravstvenega varstva 2015 – 2020 bo
potekal po naslednji časovnici (akcijskem
načrtu) :
Prvi osnutek resolucije - do 31. decembra
2014
Posvetovanja z ključnimi deležniki - do 31.
januarja 2015
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Pregled pripomb in priprava osnutka
predloga resolucije - 1. marec 2015
Javna razprava - do 30. aprila 2015
Pregled pripomb in priprava predloga
resolucije - maj 2015
Sprejem na Vladi RS - julij 2015
Slovenija bo poročala Evropski Komisiji o
implementaciji kot je navedeno v časovnici.
Slovenija ne bo črpala sredstev EU skladov
dokler se EK ne bo strinjala s tem, da je
predhodna pogojenost izpolnjena.
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11.1 Obstoj strateškega
političnega okvira za izboljšanje
upravne učinkovitosti držav članic,
vključno z reformo javne uprave.

Strateški politični okvir za
izboljšanje upravne
učinkovitosti in spretnosti v
javnih organih – Strategija
nadaljnjega razvoja
slovenske javne uprave
2014–2020 – ni oblikovan.

Aktivna udeležba na OECD delavnicah
Peer2Peer v podporo priprave strategije: maj
in junij 2014

13.02.2015

Ministrstvo pristojno za javno
upravo

Osnutek analize stanja in vrzeli do ciljnega
stanja (temeljna izhodišča strategije javne
uprave in akcijskih ukrepov): avgust 2014
Sistemska analiza stanja in osnutek
dispozicije strategije/ verifikacija gradiva bo
potekala na seminarju EIPE:
september 2014
Razprava o osnutku Strategije nadaljnjega
razvoja slovenske javne uprave 2014–2020 z
ministrstvi, strokovno in širšo javnostjo:
oktober in november 2014
Potrditev predloga Strategije nadaljnjega
razvoja slovenske javne uprave 2014–2020
na Strateškem svetu delovne skupine:
december 2014
Potrditev predloga Strategije nadaljnjega
razvoja slovenske javne uprave 2014–2020
na Vladi RS: februar 2015
Objava, informiranje, promocija in akcijski
ukrepi: februar 2015
Sprejetje akcijskega načrta 2015-2016 in
pričetek izvajanja Strategije: marec 2015
Naloge in aktivnosti za izvedbo ukrepov, ki
so v strategiji, bodo konkretno opredeljene v
dvoletnih akcijskih načrtih (prvi akcijski načrt
bo za leti 2015-2016 sprejet marca 2015)
skupaj z nosilci odgovornimi za
realizacijo,sodelujočimi in seveda natančnim
terminskim planom. Gre za dvoletni akcijski
načrt, zato se bodo aktivnosti začele izvajati
nemudoma po sprejetju.
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