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UVOD
Ob vsakokratnem začetku delovanja katerekoli vlade se prvih 100 dni delovanja rado prelevi v velika
pričakovanja in še večja razočaranja, če ne pride do uresničitev. Vladni mandat sicer praviloma traja 4
leta, tokratna vlada pa si je na začetku želela predvsem zgraditi trdne temelje. Če so ti trhli, se lahko še
tako dobro mišljena vladna zgodba podre.
Vlada Marjana Šarca, ki se je oblikovala 13. septembra 2018, ni hitela z obljubami, kaj in kdaj bo bolje za
vse, zavezala pa se je, da bo storila vse, da ljudje v doglednem roku o tem ne bodo samo brali, temveč
da se bo to poznalo v njihovem življenju, v njihovih denarnicah, boljših storitvah javne uprave, občutku
varnosti, kupni moči in v zakonodajnih spremembah, ki bodo koristile ljudem.
100 dni je premalo za tektonske premike in strukturne spremembe, je pa dovolj za oblikovanje smeri.
Vlada Marjana Šarca je ob nastopu mandata takoj prešla od besed k dejanjem.
Ni se ukvarjala s preteklim stanjem in preteklimi rešitvami, temveč je takoj pristopila k reševanju
nujnega in novega. To velja za zvišanje povprečnin za občine, da bodo te lažje izvajale svoje naloge in
lažje investirale in pa tudi za dogovor s sindikati javnega sektorja, ki omogoča enotno urejanje zadev za
celotni javni sektor.
Vlada je poskrbela tudi predlog zakonske spremembe o denarni socialni pomoči, ki se po novem letu
ne bo nižala, hkrati pa je vlada odpravila še zadnje varčevalne ukrepe na področju socialnih prejemkov.
Ker se vlada zaveda, da je obremenitev dela v Sloveniji še vedno visoka, bo v zelo kratkem času pripravila
tudi predloge sprememb davčne zakonodaje, vendar se to ne bo zgodilo brez sodelovanja socialnih
partnerjev in čez noč, brez ustreznih izračunov.
Prva prioriteta vlade še vedno ostaja javnofinančno vzdržen rebalans proračuna, ki bo ohranjal tudi
primerno ravnovesje med gospodarstvom in socialo.
Nesmotrno bi bilo pričakovati, da bo vlada v prvih 100 dneh rešila problem čakalnih vrst v zdravstvu, je
pa s prvim ukrepom že namenila 35 milijonov evrov in sledi jih še 100 milijonov za pospešitev hitrejšega
ukrepanja.
Zdravja ni brez zdravega okolja, zato je vlada tudi na tem področju že takoj pokazala, da se ne bo
zadovoljila z rešitvami na papirju, temveč da se bodo ukrepi in rešitve tudi takoj začeli izvajati v praksi,
tako glede ravnanja in odvažanja odpadne embalaže kot tudi nujnih sanacij okolju nevarnih območij.
Vlada Marjana Šarca namerava tudi v naslednjih nekajkrat po 100 dneh delovati kot celota, do težav
pristopati ažurno in jih reševati v prid ljudem.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
Doseg dogovora z reprezentativnimi občinskimi združenji glede višine povprečnine za leto 2019,
ki je vzdržna tudi z vidika javnih financ; ta bo znašala 573,5 evra in je najvišja doslej; vlada bo skupaj
s predstavniki občinskih združenj ustanovila posebno delovno skupino, ki bo v šestih mesecih
preučila možne spremembe zakonodaje s ciljem zmanjšanja stroškov občin, ki izhajajo iz njihovih
zakonsko določenih nalog.
Vlada je potrdila predlog novele Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019, s katero
se urejajo vsebine, ki jih je treba uveljaviti že v letošnjem letu, vplivajo pa na izvrševanje proračuna
države in občinskih proračunov v letu 2019 – z njo je bila določena tudi višina letnega dodatka za
upokojence (zanj bo 2019 namenjenih 140 milijonov evrov, kar je 18 milijonov evrov več od ocene za
letos, izplačan pa bo v petih razredih).
Vlada je potrdila tudi nekaj predlogov zakonov, ki so povezani z evropskimi direktivami,
glede prenosa katerih je Slovenija že v zamudi (novelo Zakona o revidiranju ter novelo Zakona o
zavarovalništvu ter potrdila noveli zakonov o davku na dodano vrednost in o davku od dohodkov
pravnih oseb, s katerima se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE
IN ENAKE MOŽNOSTI
Sprejeta je bila novela Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392 evrov, ki bi se sicer s 1. januarjem znižal za 60 evrov.
Na podlagi ugotovitev Statističnega urada Republike Slovenije je bila gospodarska rast v letu 2017 v
Sloveniji 4,9 odstotna, tako da so izpolnjeni pogoji za prenehanje začasne omejitve oziroma znižanja
določenih pravic; po 1. 1. 2019 sproščajo varčevalni ukrepi pri Zakonu o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (materinsko nadomestilo neomejeno in starševsko nadomestilo je omejeno
na 2,5 kratnik povprečne plače, doslej 2 kratnik; očetovsko in starševsko nadomestilo bo znašalo
100 odstotkov osnove, doslej 90%; dodatek za veliko družino bodo prejele vse velike družine, ne
glede na dohodkovni položaj (doslej omejen na cenzus) dodatnih 4.000 upravičencev; do državne
štipendije bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evrov neto povprečno na
družinskega člana. (dodatnih 8.500 upravičencev).
Vlada je sprejela tudi nov Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja (APZ) za leto
2019; načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov APZ v letu 2019 znašajo 91 milijonov evrov, od tega
35 milijonov evrov iz integralnega proračuna in 56 milijonov evrov iz sredstev Evropskega socialnega
sklada, v programe APZ bo tako v letu 2019 predvidoma vključenih skupaj 34.570 oseb, od tega
31.070 brezposelnih in 3.500 zaposlenih oseb; večina programov APZ v letu 2019 bo namenjenih
spodbujanju zaposlovanja in usposabljanju ciljnih skupin, ki predstavljajo strukturni problem trga
dela.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Vlada je v okviru Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 odobrila 35 milijonov evrov
za skrajševanje čakalnih dob, skoraj 6 milijonov evrov za zobozdravstvo za mladino in odrasle,
dispanzer za žene, splošne ambulante, klinično psihologijo, pediatrijo, ortopedijo, urologijo, itd.,
skoraj 2 milijona evrov je do konca leta namenjenih za bolnike za zamenjavo aortne zaklopke (TAVI),
ZZZS pa bo plačal 20 odstotna preseganja programov v zobozdravstveni dejavnosti, v specialistični
zunajbolnišnični dejavnosti in programih fizioterapije.
Ministrstvo izvaja analizo posameznih čakalnih dob v vseh regijah in na podlagi te analize bodo
sledili konkretni ukrepi, saj bo jasno, zakaj so čakalne dobe pri posameznih zdravstvenih izvajalcih;
na podlagi podatkov o produktivnosti v bolnišnicah ministrstvo že tudi pripravlja ukrepe za
zmanjšanje števila čakajočih nad dopustno čakalno dobo, najprej za prve preglede.
Po poročanju bolnišnic v sanaciji o izvajanju sanacijskega progama do 30. 9. 2018, je ministrstvo
začelo pripravljati osebne izkaznice za vse bolnišnice v sanaciji – v njih so podatki o poslovanju,
izvajanju sanacijskega programa, likvidnosti, investicijah, delovnem programu, kadrih ter njihovi
obremenjenosti in učinkovitosti; osebne izkaznice bodo služile za medsebojno primerjanje bolnišnic
po posameznih segmentih.
Minister za zdravje je pozval vodstva bolnišnic naj preverijo učinkovitost zaposlenih, saj se je število
zaposlenih v zdravstveni negi v obdobju 2006-2018 povečalo za 30,3%, medtem ko se je število
hospitalnih bolnikov povečalo le za 2,73%.
Vzpostavljen je presejalno-diagnostični centra DORA v UKC Maribor, tako da imajo prebivalke JV
Slovenije enako obravnavo z ostalimi deli Slovenije, kjer presejalni program Dora že deluje.
Minister za zdravje se je po številnih posvetovanjih z vsemi vpletenimi odločil, da bo program
zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami še naprej izvajal UKC Ljubljana; takšno odločitev je
sprejel predvsem na osnovi zagotovil vodstva UKC Ljubljana, da je program, ki ga že ves čas izvajajo
v UKC Ljubljana, varen za otroke, saj so okrepili kadrovsko strukturo in uredili medsebojne odnose,
kar je bila dolga leta velika težava; ministrstvo bo vladi predlagalo ukinitev Niosb.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Ministrstvo je nemudoma po začetku mandata pristopilo k reševanju izziva nakopičene odpadne
embalaže in odpadnih nagrobnih sveč po celotni državi, zato je vlada že oktobra sprejela uredbo o ravnanju z odpadno embalažo, saj so polne kapacitete podjetij predstavljale velik varnostni, sanitetni in okoljski problem; uredba omogoča, da komunalna podjetja že danes sama oddajo
embalažo v nadaljnjo obravnavo; ministrstvo je hkrati pripravilo interventni zakon, ki omogoča, da
država interventno poseže v neučinkovit obstoječ sistem, z novim Zakonom o varstvu okolja pa se
bo ministrstvo ravnanja z odpadno embalažo lotil z novo sistemsko ureditvijo.

Ministrstvo je naredilo prve odločne korake za učinkovito sanacijo okolju nevarnih območij – minister je obiskal pogorišče družbe Ekosistemi, naročil nove meritve tal in voda v okolici ter se zavezal,
da bo država v primeru nadaljnje nedejavnosti lastnika, sama pričela sanacijo območja; v javno
obravnavo je že novembra poslal tri predpise, z namenom sanacije desetih celjskih javnih vrtcev, ki
se nahajajo na degradiranem območju; storjen je bil tudi prvi korak na poti do sanacije t.i. Jernejevega kanala (gre za desetletja star problem opuščenih plovil, ki se nahajajo v osrčju krajinskega
parka in Nature 2000; januarja 2019 se bo začelo odstranjevati opuščena plovila).
Ustanovljen je bil Svet ministra za sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki je formiran kot
posvetovalo telo, kjer se bodo mesečno usklajevale zakonodajne in druge rešitve na področju zaščite
okolja in narave.
Ministrstvo je pričelo z evalvacijo t.i. prostorskega trojčka (Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti); gre za prvo oceno izkušenj uporabnikov po
prvih mesecih uveljavitve 3 zakonov – predvsem se je v evalvacijo vključilo občine, upravne enote,
državljane in stroko; na osnovi ocene bodo pripravljene dopolnitve in popravki zakonov, cilja pa je
vzpostavitev bolj funkcionalnega, predvsem pa hitrejšega sistema umeščanja objektov v prostor ter
izdajanja upravnih odločb.

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Ministrstvo je zagotovilo sredstva za izstrelitev slovenskega satelita NEMO-HD, s čimer Slovenijo
postavljamo ob bok ostalim državam, ki imajo v vesolju svoje satelite in tako dajemo poseben zagon
nadaljnjemu razvoju slovenske tehnologije; satelitske slike posnete z NEMO-HD bodo dovolj visoke
ločljivosti, da bodo dopolnjevale uporabo satelitskih podatkov pri izvajanju politik EU in evropskega
sistema Copernicus s sateliti Sentinel v mikro-makro smislu; NEMO-HD hkrati predstavlja nov
koncept, ki z nadgrajevanjem standardnih rešitev omogoča razvoj specializiranih aplikacij, česar že
uveljavljeni sateliti ne pokrivajo, zato je Slovenija na tem področju pionir.
Ministrstvo bo na trg plasiralo vsa sredstva EU iz te finančne perspektive 2014-20. Prvotno smo
planirali razpise v vrednosti 839 milijonov evrov, a smo plan to jesen povišali na dobrih 883 milijonov
evrov. Trenutno smo tako razpisali več kot 697 milijonov evrov, z upravičenci pa smo sklenjenili tudi
za več kot 430 milijonov evrov pogodb. V mandatu te vlade smo doslej z razpisi spodbujali predvsem
digitalizacijo, investicije na problemskih območjih, predstavitve podjetij na mednarodnih sejmih v
tujini ter razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Če smo se v prejšnjem mandatu ukvarjali s
poenostavitvijo razpisov, se to pot posvečamo vrednotenju programov in nadzoru izvajanja projektov,
saj želimo razpise oblikovati po meri gospodarstva in preprečiti izigravanja sistema.
Minister je takoj na začetku mandata ustanovil Strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno
okolje, ki deluje kot posvetovalni organ s predstavniki gospodarstva; svet deluje kot podaljšek MSP
testa, saj omogoča posvet o pripravljenih in načrtovanih vladnih ukrepih ter o njihovem vplivu na
gospodarstvo, s poudarkom na malem gospodarstvu; gospodarstvo je to pobudo sprejelo izjemno
pozitivno; v okviru Sveta je potekala tudi razprava o zvišanju minimalne plače, mnenje vlade pa je
sledilo tudi potrebam gospodarstva.

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Ministrstvo je takoj po prevzemu poslov pospešilo aktivnosti pri izvajanju projekta železniške
proge Divača – Koper; upravljanje investicije je od Direkcije RS za infrastrukturo prevzela družba
2TDK; priprava Investicijskega programa, ki bo omogočil dejanski začetek gradbenih del, je v sklepni
fazi; prva arheološka izkopavanja so se že pričela.
Pospešile so se tudi aktivnosti pri gradnji tretje razvojne osi; v teku so že geološke raziskave, ministrica je na terenu, skupaj s župani koroških občin, preverila situacijo; ministrstvo je v stiku z vodstvom družbe Dars, ki sproti preverja predvideno časovnico.
Ministrstvo je začelo urejati pogoje za dokončno in varno zaprtje Rudnika Trbovlje-Hrastnik; spremembe in dopolnitve bodo omogočile dokončanje postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, odpravile se bodo posledice, ki so nastale pri izvajanju rudarskih del ter izvedli ukrepi zavarovanja za zdravje ali življenje ljudi in živali ter možne povzročitelje onesnaževanja okolja oziroma
predvidljive škode na objektih in okolju.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Pod vodstvom ministrstva je medresorska delovna skupina začela pripravljati celovito strategijo na
področju migracij, minister pa je v luči tvornega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in nevladnimi
organizacijami opravil več terenskih obiskov in pogovorov – na podlagi skupno identificiranih
problemov je Policija bistveno okrepila svoje operativne aktivnosti na varnostno ogroženih
območjih, vodstvo ministrstva pa zagotovilo nujno potrebno materialno podporo delovanju policije
in ažurno obveščanje javnosti o izvedenih ukrepih; vzpostavljen je tudi stalni dialog z nevladnimi
organizacijami.
Sprejeta je bila novela Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega
prebivalstva, s katero bomo izvršili odločba Ustavnega sodišča o neustavnosti 12. člena Zakona
o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, s katerim je bila
omejena višina denarne odškodnine, ki se upravičencu lahko določi v sodnem postopku.
Pripravili smo načrt aktivnosti, ki med drugim zajema zagotovitev finančnih sredstev za promocijo
dela v Policiji, video poziv javnosti za vpis za policista nadzornika državne meje, ureditev razstavne
vsebine izložb na Štefanovi 2 v Ljubljani z informacijami in pozivom za zaposlitev v policiji, iskanje
novih možnosti sodelovanja z zunanjimi partnerji in nove dogovore z Zavodom za zaposlovanje
glede predstavitve zaposlovanja v policiji svetovalcem za brezposelne.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Vlada je po intenzivnih pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja podpisala stavkovne
sporazume in dogovor o plačah ter na njihovi podlagi pripravljene anekse h kolektivnim pogodbam;
ti zaposlenim prinašajo višje plače, saj bodo vsi zaposleni v javnem sektorju, z izjemo zdravnikov,
funkcionarjev in direktorjev, pridobili najmanj en plačni razred, nekaterim pa se bodo plače izboljšale
za dva, tri ali celo štiri plačne razrede, kar konkretno pomeni od 4% do 16% višjo osnovno plačo.
Dogovorjeni dvigi plač, dodatkov in ostalih pravic so skupno ocenjeni na približno 308 milijonov
evrov, predvidena pa je njihova postopna uveljavitev v prihodnjih treh letih.
Ministrstvo je sodelovalo tudi pri dogovoru vlade in občinskih združenj o višini povprečnine, ki
vladi in tudi občinam narekuje, da zrelo in hitro pristopimo k reševanju problema financiranja, tako
da bo vsako leto na podlagi definiranih nalog financiranje občin teklo po avtomatizmu.
Ministrstvo je na portalu e-VEM (tudi portal SPOT - Slovenska poslovna točka) vzpostavilo novo
e-storitev - oddaja vloge in pridobitev potrdila A1 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov
ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki); na portalu eUprava so novembra 2018
omogočili opredelitev državljanov glede darovanja svojih organov po elektronski poti, nadgradili
pa so tudi portal e-Dosje, ki pri elektronskem javnem naročanju omogoča preprosto, hitro in
avtomatično preverjanje podatkov z enega mesta, zaradi česar se v postopkih javnega naročanja
razbremenjuje delo naročnikov.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Vlada je sprejela predlog Zakona o nepravdnem postopku, ki predstavlja procesno pravno podlago
za odločanje o družinsko pravnih vprašanjih; pripravljen je povsem nov Zakon o varstvu osebnih
podatkov, s katerim bodo odpravljene negotovosti, ki so nastale po uveljavitvi Splošne uredbe o
varstvu podatkov; pripravljen pa je tudi predlog novele Zakona o kazenskem postopku, cilj katere
je implementacija nadnacionalnih predpisov, odločb ustavnega sodišča ter učinkovitejša in bolj
ekonomična izvedba kazenskega postopka ob ustrezni ravni varstva pravic udeležencev v postopku.
Novembra je na Ministrstvu za pravosodje potekala konstitutivna seja Strokovnega sveta za sodno
izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje, ki je eden izmed najpomembnejših institutov
reforme izjemno zahtevnega in raznolikega področja sodno zapriseženih strokovnjakov, ki s svojim
delom pomembno prispevajo tako k hitrosti kot tudi h kvaliteti sodnih odločitev.
Ministrica za pravosodje in predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, Vrhovnega sodišča RS, Generalne
policijske uprave ter generalni državni tožilec so oktobra 2018 podpisali Zavezo o podpori in
sodelovanju pri implementaciji Hiše za otroke v Sloveniji, ki predstavlja resne namene okrepiti
varstvo otrokovih pravic v najbolj stresnih situacijah nasilja v družini, surovega ravnanja in ostalih
kaznivih dejanj, ki pomembno in pogosto usodno zaznamujejo otrokovo identiteto.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
Slovenija je v luči krepitve transatlantskega sodelovanja začela poglobljeno razpravo z ZDA
o vprašanjih dvostranskega in transatlantskega sodelovanja ter o širših regionalnih in globalnih
vprašanjih z dnevnega reda mednarodne skupnosti.
Slovenija je uspešno zaključila predsedovanje Svetu OZN za človekove pravice; uspešno predsedovanje Slovenije predstavlja pomemben zunanjepolitični dosežek in je povečalo prepoznavnost
Slovenije v svetu ter okrepilo njen položaj med največjimi zagovornicami spoštovanja človekovih
pravic.
Z organizacijo posveta slovenskih veleposlanikov Slovenije v državah Jugovzhodne Evrope Slovenija nadaljuje usklajeno delovanje v vseh državah regije ter izpostavlja in zagovarja slovenske bilateralne interese na vseh področjih na Zahodnem Balkanu; s soorganizacijo posveta političnih
odločevalcev iz BiH se je Slovenija izpostavila kot država, ki je pripravljena aktivno pomagati BiH v
smeri napredka BiH in njenega vključevanja v evroatlantske povezave.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Ministrstvo bo do konca januarja 2019 končalo belo knjigo, v kateri bodo zbrani odgovori za
najpomembnejše izzive pri prihodnjem razvoju Slovenske vojske; Bela knjiga o obrambi bo
narekovala vizijo razvoja, opremljanja in delovanja obrambnega sistema Republike Slovenije ter
najpomembnejše razvojne cilje na področju obrambe v naslednjem dolgoročnem obdobju do leta
2030; zapolnila bo razvojne in konceptualne vrzeli, ki so posledica poslabšanja razmer v varnostnem
okolju, novih tehnoloških trendov ter demografskih gibanj v Republiki Sloveniji in širše; vdokumentu
bodo opredeljeni potrebni obrambni viri in vizija prihodnjega razvoja obrambnega sistema Republike
Slovenije ter njenih obrambnih zmogljivosti.
Po letih varčevanja, ki jih je zaznamovala gospodarska kriza, se je vlada odločila, da je treba za
obrambni sistem in njegovo posodobitev postopoma nameniti več finančnih sredstev; v okviru tega
cilja je bila 12. oktobra 2018 podpisana medvladna pogodbo med Ministrstvom za obrambo RS in
vlado ZDA za nakup 38 lahkih kolesnih vozil 4 x 4 (LKOV 4 x 4) z daljinsko vodenimi oborožitvenimi
sistemi (Joint Light Tactical Vehicle – JLTV) proizvajalca Oshkosh iz ZDA; nakup je potekal po
postopku FMS (Foreign Military Sales) prek vlade ZDA oziroma po postopku vlada vladi, kar je skladno
z 10. členom Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV); tovrstni nakupi
zagotavljajo popolno transparentnost in nakup brez posrednikov, hkrati pa je mogoče opremo kupiti
po ugodnejših pogojih. To v praksi pomeni, da smo za 38 vozil z oborožitvenimi sistemi plačali približno
50 odstotkov ocenjene vrednosti primerljivih vozil, kot smo jih ugotovili pri predhodni raziskavi trga.
Ministrstvo je za izboljšanje kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske ustanovilo posebno
skupino, ki bo posodobila sistem vstopov v Slovensko vojsko, zadrževanja v njej in izstopov iz
nje; to je ena izmed prednostnih nalog tega mandata; kadrovska popolnjenost je ena bistvenih
kategorij pri vsakoletnem ocenjevanju bojne pripravljenosti Slovenske vojske.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Črpanje sredstev EU na področjih kmetijstva in razvoja podeželja poteka učinkovito: v okviru
neposrednih plačil je bilo za programsko obdobje 2014-2020 počrpanih 407,5 mio EUR, kar predstavlja
skoraj 99 % porabo razpoložljivih sredstev; na Programu razvoja podeželja je bilo odobrenih 633 mio
EUR (57,2%) ter izplačanih 405 mio EUR (36,6%).
Ministrstvo je sprejelo več odločitev in ukrepov za hitrejšo obravnavo vlog in še dodatno pospešitev črpanja
sredstev EU na področjih kmetijstva in razvoja podeželja (nova strategija dela Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, administrativne poenostavitve in uvedba sodobnih hitrih komunikacijskih
kanalov, izvedba izobraževanj in delavnic za vlagatelje, nadgradnja informacijskih sistemov); na področju
ribištva je bila objavljena sprememba uredbe za izvajanje ukrepov iz operativnega programa za ribištvo, ki
prinaša poenostavljene pogoje za vlagatelje, bistveno omilitev sankcij v primeru ne doseganja vrednosti
kazalnikov rezultata ter omogoča prijavo na ukrepe s področja akvakulture tudi velikim podjetjem.
V pripravi je Strateški načrt skupne kmetijske politike 2021-2027 kot tudi izhodišča za novo Resolucijo
o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva za obdobje po letu 2020; oba dokumenta
bosta začrtala ključne smernice in cilje nadaljnjega razvoja kmetijske in živilske panoge ter bosta tudi
podlaga za črpanje sredstev v okviru nove finančnega obdobja EU po letu 2021.
Ministrstvo je opravilo javno razpravo ter obdelalo prispele pripombe glede sprememb Zakona o
zaščiti živali; ministrstvo želi z vnesenimi spremembami doseči večjo jasnost in transparentnost
določb, ki urejajo področje uporabe živali v znanstvene namene in zakon uskladiti z evropsko direktivo.
Izvedene so bile ključne aktivnosti za dopolnitev pravilnika o vlaganju v gozdove in usklajevalne
aktivnosti, na podlagi katerih bomo pripravili Zakon o posestvih razvojnih in izobraževalnih inštitucij.

MINISTRSTVO ZA KULTURO
Pripravljen je osnutek predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe
Republike Slovenije v kulturi, ki bo v obdobju od 2020 – 2026 zagotovil dodatna namenska sredstva
za nekatere nujne programe enakomernega razvoja na področju kulture, dostopnosti do kulturnih
dobrin, konkurenčnosti slovenskega jezika v digitalnem okolju in ohranjanja kulturne dediščine.
Pripravljen je osnutek predloga Zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju
kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki vzpostavlja ustrezne pravne podlage za nadaljnje
priznavanje izjemnih dosežkov osebam, ki so s svojimi dosežki trajno prispevale k razvoju družbe
in ugledu države na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti in postavlja kriterije za
priznanje; zagotavlja tudi enako obravnavo oseb, ki so bile upravičene do izjemnih pokojnin po
Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge in
tistih, ki zaradi ne izvajanja zakona do le teh niso upravičeni.
V javni razpravi je osnutek Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2019-2023, ki
začrtuje strokovne smernice za jezikovno politične odločitve in ukrepe za naslednje petletno obdobje ter
tudi načrtovane aktivnosti v okviru projektov s področja varovanja in krepitve razvoja slovenskega jezika.
Pripravljena je Strategija kulturne dediščine, ki je v končnem medresorskem usklajevanju; strategija
vključuje strateško urejanje področja kulturne dediščine in uveljavlja celostno ohranjanje dediščine.

SLUŽBA VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN EVROPSKO
KOHEZIJSKO POLITIKO
Služba vlade je v tem obdobju aktivnosti usmerjala predvsem v pospešitev koriščenja razpoložljivih
evropskih sredstev; izdanih je bilo za 70 milijonov evrov odločitev o finančni podpori za projekte,
programe oz. javne razpise, ki jih izvajajo ministrstva.
Že odobreni projekti se na terenu intenzivno izvajajo, kar dokazujejo tudi podatki o izplačanih sredstvih s tega naslova: kljub temu, da je bilo v zadnjih nekaj manj kot treh mesecih realiziranih za
75 milijonov evrov izplačil, pa aktualna vlada z izvajanjem ni zadovoljna, zato je bil v decembru
2018 pripravljen akcijski oz. pospešitveni načrt: služba zato skupaj z resornimi ministrstvi, ki izvajajo vsebine, vse napore prednostno usmerja v optimizacijo delovanja informacijskih sistemov in
v zmanjšanje razkoraka med izplačili iz nacionalnega proračuna in povračili iz proračuna EU, da bo
realizacija 100 odstotna in da Slovenija sredstev ne bi izgubila.
Po podatkih iz novembra 2018 je bilo na programih Evropsko teritorialno sodelovanje, kjer je
vključena Slovenija, pogodbeno vezanih 75 odstotkov vseh razpoložljivih evropskih sredstev, v
čezmejnih programih, kjer Slovenija že drugo programsko obdobje zapored deluje kot organ upravljanja in vodi tri čezmejne programe (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška),
pa smo glede na EU povprečje dodelitve in višine povračil ena izmed uspešnejših sodelujočih držav
članic EU (na ravni izvajanja čezmejnega programa Slovenija-Hrvaška 2014–2020 na primer, so bila
v prvih 100 dneh vlade dodeljena vsa razpoložljiva evropska sredstva v okviru programa).
Med posebne dosežke služba šteje tudi nekatere pomembne aktivnosti v okviru Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki pomemben sooblikovalec trendov razvoja v evropskem prostoru; Evropska komisija je Slovenijo skupaj z 11 drugimi regijami v okviru projekta »Industrial Transition
Pilot« vključila v proces preverbe in utrditve položaja ter vloge, ki jo bodo pametne specializacije
(Smart Specialisation Strategies ali S3) imele v naslednjem večletnem finančnem okvirju po letu
2020 pri uresničevanju ciljev kohezijske politike; s sodelovanjem z izbranimi regijami Slovenija utira
pot novi generaciji politik pametne specializacije.

URAD ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU
Urad tudi na gospodarskem področju spodbuja sodelovanje, širjenje in ohranjanje slovenske
identitete in sodelovanja in je v Dvorcu Bukovje pri Dravogradu organiziral jubilejno deseto poslovno
konferenco z naslovom Slovenska podjetnost kroži prek meja - Mednarodno povezovanje lokalnega
podjetništva.
Minister je v prvih mesecih mandata obiskal vse avtohtone slovenske narodnostne skupnosti,
tako v Avstiji, na Madžarskem, Hrvaškem kot tudi v Italiji; obisk v Italiji in prizadevanja so med
drugim poskrbela, da je italijanski parlament že umaknil zahtevo o zmanjševanju pravic.
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