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55. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 8. 10. 2015 - Vlada RS je na 55. redni seji med drugim sprejela spremembe Odloka o 

izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020 in dodelila sredstva za popotresno obnovo objektov v 
Posočju. Prav tako pa je Vlada RS potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v 
letu 2014 in imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
 
Spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 
S spremembami Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 se spreminja oziroma dopolnjuje razrez 
sredstev po treh prednostnih naložbah. Spremembe Odloka bo vlada objavila v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
Vlada RS je na predlog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. 7. 2015 sprejela 
Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020, 3. 8. 2015 pa njegovo prvo spremembo. Od objave spremembe 
odloka je na podlagi predlogov posameznih resorjev ter nadaljnjih usklajevanj z neposrednimi 
proračunskimi uporabniki prišlo do določenih sprememb v izvedbenem načrtu, in sicer se pri 
posameznih prednostnih oseh oziroma prednostnih naložbah razporejajo sredstva z evidenčnega 
računa SVRK na evidenčne račune posameznih ministrstev. Na delu že predhodno dodeljenih 
sredstev pa se spreminja dinamika črpanja sredstev po posameznih letih.  
 
Prerazporejajo se sredstva na prednostnih naložbah: 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, 
e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje; 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih 
možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 11.1 Naložbe v institucionalno 
zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za 
zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja. 
  
Na podlagi prejetih projektov je bila dinamika porabe sredstev usklajena tudi na prednostnih oseh 6. 
Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; 8. Spodbujanje zaposlovanje in transnacionalna 
mobilnost delovne sile; 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine in 10. Znanje, 
spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost. 
 
Spremembe Odloka so dostopne TU.  
 
Dodeljena sredstva za popotresno obnovo objektov v Posočju  
Vlada RS je dodelila sredstva za: 

 dve vlogi za obnovo kulturnih spomenikov v višini 205.465 EUR; 

 eno vlogo za obnovo stavbe lokalne infrastrukture v višini 194.697 EUR 

 dve vlogi za rušenje objektov, ki ogrožajo okolico v višini 47.280 EUR. 
 
Na osnovi tega sklepa se lahko izdajo začasne odločbe o dodelitvi sredstev in zagotovijo finančni viri za 
sklenitev pogodbe za začetek gradbene obnove objektov.  
 
Vlada je potrdila tudi končni obračun in končno višino sredstev za: 

 eno vlogo za nadomestno gradnjo stanovanjske stavbe v višini 111.800 EUR; 

 eno vlogo za rušenje zaradi nadomestne gradnje stanovanjske stavbe v višini 13.063 EUR; 

http://www.svrk.gov.si/
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 za eno vlogo za obnovo kulturnega spomenika v višini 109.172 EUR. 
 
Upravičencem se tako lahko izda (končna) odločba, s katero se zaključi postopek. 
 
Statistično poročilu o javnih naročilih, oddanih v letu 2014 
Vlada RS je potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2014. 
 
Ministrstvo za javno upravo je v skladu z Zakonom o javnem naročanju pripravilo statistično poročilo o 
javnih naročilih, oddanih v letu 2014. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki se zajemajo 
neposredno iz obvestil o oddaji naročila, objavljenih na portalu javnih naročil. Poleg tega poročilo 
zajema še podatke o evidenčnih naročilih, ki so jih naročniki sporočili z vnosom v posebno aplikacijo 
na portalu javnih naročil. 
 
Podatke o javnih naročilih, oddanih v letu 2014, je z objavami na portalu javnih naročil poslalo 1977 
naročnikov. Oddanih je bilo 1.057.068 evidenčnih naročil in 5383 naročil, ki niso bila namenjena 
sklenitvi okvirnih sporazumov. Njihova skupna vrednost znaša 2.761.967.120 evrov brez DDV. 
Naročniki so na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov oddali tudi 886.705 posameznih naročil v 
vrednosti 391.067.004 evrov.  
 
Obseg vseh javnih naročil, oddanih v letu 2014, znaša 3.702.607.972  evrov z vključenim povprečnim 
DDV v letu 2014. Navedena vrednost javnih naročil v BDP znaša 9,93 %. 
 
V primerjavi z letom 2013 struktura javnih naročil velike vrednosti glede na število vrednosti naročil 
odstopa, s tem da po številu prevladujejo naročila storitev in blaga, naročila gradenj pa zavzemajo 
najmanjši delež, medtem ko je po vrednosti struktura enaka, in sicer po vrednosti prevladujejo naročila 
gradenj, sledijo pa jim naročila storitev in blaga. 
 
Tako kot v letu 2013 tudi v letu 2014 prevladujeta postopek oddaje naročila male vrednosti in 
postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Delež teh postopkov se je v primerjavi z letom 2013 
povečal tako po številu kot tudi po vrednosti. Glede na število postopkov in vrednost se je po številu in 
tudi vrednostno zmanjšal delež odprtega postopka, ki pa kljub temu še vedno predstavlja slabo tretjino 
vseh izvedenih postopkov, po vrednosti pa dobro polovico. Po številu postopkov in vrednosti sta se 
zmanjšala deleža natečaja in storitev s Seznama storitev B (neprioritetne storitve- storitve hotelov in 
restavracij, storitve prevoza po železnici, storitve prevoza po vodi, podporne in pomožne prevozne 
storitve, pravne storitve, storitve namestitve in oskrbe osebja, razen pogodb o zaposlitvi…). Delež 
vseh preostalih postopkov se je v primerjavi z letom 2013 povečal po številu in tudi vrednosti oddanih 
naročil. 
 
Največji del javnonaročniškega trga so gradbena dela, katerih vrednost je bila 986.963.750 evrov. Pri 
naročilih blaga prevladujejo naročila naftnih derivatov, goriv, električne energije in drugih virov 
energije  v vrednosti 95.118.193 evrov. 
 
Imenovani novi člani Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
Vlada RS je izdala Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.  
 
Vlada RS je dne 2. 3. 2015 imenovala člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
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Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pozvala institucije oziroma organe, da 
zaradi morebitnih sprememb v kadrovskih strukturah predlagajo imenovanje novih članov Odbora za 
spremljanje. Na osnovi prejetih predlogov je Vlada RS nadomestila štiri predstavnike, in sicer: 

 predstavnico Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Niko Juvan 
nadomesti Polona Samec; 

 predstavnico Ministrstva za pravosodje Sonjo Rems-Majerle nadomesti Katarina Banko; 

 predstavnico Gospodarske zbornice Slovenije Alenko Avberšek nadomesti Grit Ackermann; 

 predstavnika Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Marka Tanasića nadomesti Goran Lukić 
 

Osnovna naloga Odbora za spremljanje je spremljanje doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in možnost 
predlaganja sprememb in prilagoditev Operativnega programa s ciljem izboljšanja upravljanja in 
izvajanja. 
 

* * * 


