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109. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 10. 11. 2016 - Vlada RS je na svoji 109. redni seji med drugim sprejela Uredbo o 
območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS, novelo Uredbe »s 
področja Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti« ter stališče do mnenja 
Državnega sveta o predlogu proračuna. Vlada se je tudi seznanila s Poročilom o izvajanju 
evropske kohezijske politike 2014–2020, z Informacijo o stanju izvajanja sistema evropske 
kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in s Sporazumom o sodelovanju razvojnih svetov 
kohezijskih regij pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020 ter z Informacijo o 
koordinaciji deležnikov digitalnega preoblikovanja Slovenije z vzpostavitvijo Slovenske digitalne 
koalicije. 
 
Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS 
 
Uredba določa območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za RS zaradi 
pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega, zaokroženosti, zagotavljanja pridelave 
hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter ohranjanja. 
 
Uredba določa štiri tipe strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane, za vsak tip pa tudi dva ali 
več podtipov strateških območij za kmetijstvo in pridelavo hrane. Strateška območja za kmetijstvo in 
pridelavo hrane predstavljajo potencialna območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Območja trajno 
varovanih kmetijskih zemljišč se bodo ob upoštevanju uredbe o strateških območjih za kmetijstvo in 
pridelavo hrane določila v prostorskih aktih lokalnih skupnosti. Podlaga za določitev trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč v prostorskem aktu lokalne skupnosti bo strokovna podlaga s področja kmetijstva, v 
okviru katere bosta pripravljena predlog območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč ob upoštevanju 
uredbe in predlog območij ostalih kmetijskih zemljišč.  
 
Ocenjuje se, da bo v Sloveniji določenih okoli 350.000 ha trajno varovanih kmetijskih zemljišč, s čimer 
se sledi cilju Strategije za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020. Bistven delež trajno varovanih kmetijskih zemljišč bo določen na izjemno 
pomembnih in zelo pomembnih območjih, pomemben delež trajno varovanih kmetijskih zemljišč bo 
določen v pomembnih območjih, manjši delež pa v ostalih območjih. 
 
Novela Uredbe s področja Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti 
 
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o 
dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih 
storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko 
naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem 
naročanju na področju obrambe in varnosti. 
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Od uveljavitve novele Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) se 
zagotavljanje transparentnosti glede izvajanja okvirnih sporazumov ureja na enak način kot v novem 
Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), tj. z objavo obvestila o oddaji naročila na obrambnem in 
varnostnem področju po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi na portalu javnih naročil 
oziroma obvestila o oddaji naročila na obrambnem in varnostnem področju na portalu javnih naročil, če 
je to glede na vrednost potrebno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. Doslej se je transparentnost 
zagotavljala z objavo obvestila o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma – 
obrazcem, ki je bil vzpostavljen za nacionalne potrebe v okviru portala javnih naročil, zaradi česar ga ni 
bilo mogoče objaviti v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Koriščenje evropskih sredstev 2014–2020 
 
Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 navaja presek stanja od januarja 2014 do 
konca septembra 2016 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo med drugim predstavlja 
izvedene aktivnosti v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–
2020, v okviru katere je Slovenija do leta 2023 upravičena do dobrih treh milijard evrov.  
  
V obdobju, ki ga obravnava poročilo, je bilo potrjenih za dobrih 715 milijonov evrov projektov, programov 
in javnih razpisov oziroma 24 odstotkov razpoložljivih sredstev (EU del). O tega je bilo za nekaj več kot 
591 milijonov evrov oziroma 20 odstotkov podpisanih pogodb, iz državnega proračuna pa je bilo 
izplačanih več kot 37 milijonov evrov, kar predstavlja 1,2 odstotkov razpoložljivih sredstev. Povračila iz 
evropskega proračuna še niso bila realizirana. Zahtevke za odobrene projekte za zdaj zalaga slovenski 
proračun iz 90 milijonov evrov avansa, ki ga je Slovenija (tako kot tudi druge države članice) prejela s 
strani Evropske komisije ob odobritvi operativnega programa za obdobje 2014–2020. Ko bo država 
zaključila z akreditacijo sistema izvajanja – predvidoma konec leta, bodo v Bruselj posredovani prvi 
zahtevki za povračilo sredstev, v naslednjem koraku pa bo slovenski proračun realiziral prve prilive iz 
blagajne EU iz naslova evropske kohezijske politike.  
   
Najaktualnejši podatki (z začetka meseca novembra) pa v primerjavi s septembrskimi kažejo napredek. 
Doslej je bilo skupno izdanih 141 odločitev o podpori v skupni vrednosti več kot 776 milijonov evrov 
oziroma 25 odstotkov razpoložljivih sredstev evropske kohezijske politike (EU del). 
 
Informacija o stanju izvajanja sistema evropske kohezijske politike 2014–2020 
 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v marcu 2016 na podlagi 
Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 in predlogov ministrstev pripravila sveženj ukrepov za učinkovitejše izvajanje 
kohezijske politike na področjih, kjer je mogoče doseči dodatne izboljšave. Gre za ukrepe na področju 
procesov načrtovanja, usklajevanja med izvajanjem kohezijske politike in nacionalnih politik v smislu 
izvrševanja proračuna in financiranja iz javnih virov, informacijskega sistema in splošne optimizacije 
administrativnih postopkov.  
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O stanju izvajanja ukrepov SVRK vlado seznani vsake tri mesece. V tokratni informaciji je prikazano 
stanje na področju izvajanja dodatnih ukrepov in aktivnosti, ki so bile izvedene do 30. septembra 2016 
oz. se izvajajo. Uresničevanje aktivnosti poteka v skladu s pričakovanji, zato bodo predvideni ukrepi 
izboljšav sistema izvajanja izvedeni v predvidenih rokih.  
 
Sporazum o sodelovanju razvojnih svetov kohezijskih regij pri pogajanjih o evropski kohezijski 
politiki po letu 2020 
 
Vlada se je seznanila z besedilom Sporazuma med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko, Razvojnim svetom kohezijske regije Vzhodna Slovenija in Razvojnim svetom kohezijske regije 
Zahodna Slovenija o sodelovanju pri pogajanjih o evropski kohezijski politiki po letu 2020.  
  
Sporazum vzpostavlja sodelovanje med Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
(SVRK) in razvojnima svetoma pri oblikovanju stališč, ki bodo v največji možni meri odražala skupne 
interese Vlade RS in kohezijskih regij na področju evropske kohezijske politike po letu 2020. SVRK bo 
kohezijski regiji obveščala o vseh relevantnih dokumentih EU se z njima posvetovala glede skupnih 
stališč RS. Na drugi strani pa bosta kohezijski regiji SVRK obveščali o dokumentih v okviru regionalnih 
povezav, kot je Skupščina evropskih regij. 
 
Stališče do mnenja Državnega sveta o predlogu proračuna 
 
Državni svet je oktobra obravnaval predlog sprememb proračuna RS za leto 2017 in predlog proračuna 
RS za leto 2018 ter sprejel mnenje, v katerem navaja, da ju ne podpira. Prosili so za dodatne 
obrazložitve, med drugim glede zniževanja sredstev za izvajanje zakonskih obveznosti občin, črpanja 
evropskih sredstev in uresničenja nekaterih obljub o navezavi povišanja plač v javnem sektorju na višji 
znesek pri določanju povprečnine. 
 
Vlada v mnenju pojasnjuje, da je v predlagani povprečnini za leto 2017 upoštevano povečanje stroškov 
občin zaradi povečanja plač v javnem sektorju in zaradi večjih izdatkov za subvencioniranje tržnih 
najemnin, občinska združenja pa imajo od vladne strani zagotovilo, da se bo morebitno povišanje plač v 
vrtcih, če bo ugotovljen učinek na občine, upoštevalo v nadaljnjih pogovorih o povprečnini.  
 
Vlada razume položaj lokalnih skupnosti in stališče državnega sveta glede črpanja evropskih sredstev, 
zato bo v največji možni meri predlog, da se sredstva namenijo tudi lokalnim skupnostim, upoštevala ob 
prilagoditvi nacionalnih ovojnic v letu 2017.  
 
Slovenska digitalna koalicija 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o koordinaciji deležnikov digitalnega preoblikovanja Slovenije z 
vzpostavitvijo Slovenske digitalne koalicije, ki je predvidena s Strategijo razvoja informacijske družbe do 
leta 2020. Vlada pooblašča Ministrstvo za javno upravo, da v sodelovanju s predstavniki gospodarstva, 
javnega, izobraževalnega in raziskovalnega sektorja, lokalnih skupnosti ter civilne družbe vzpostavi 
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Slovensko digitalno koalicijo. 
 
Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, Digitalna Slovenije 2020 (DSI 2020) je temelj 
zaveze Republike Slovenije za hitrejši razvoj digitalne družbe in za izrabo priložnosti, ki jih omogočajo 
informacijsko komunikacijske tehnologije in internet za splošne gospodarske in družbene koristi. 
Strategija Evropa 2020 in Evropska Digitalna Agenda 2020, ki IKT namenjata eno temeljnih vlog, sta 
osnovna strateška dokumenta Evropske komisije in tudi izhodišče predvidenih aktivnosti v DSI 2020 za 
soočenje Slovenije z razvojnimi izzivi digitalne dobe. Vizija Republike Slovenije je, da s pospešenim 
razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, postane napredna digitalna 
družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih rešitev temelječih na digitalnih tehnologijah. 
Strategija DSI 2020 predvideva prednostno vlaganje v digitalizacijo podjetništva, v inovativno na 
podatkih temelječe gospodarstvo ter v razvoj in uporabo interneta, pametne skupnosti, mesta in 
domove, v teh okvirih pa v raziskave in razvoj tehnologij interneta stvari, računalništva v oblaku, 
masovnih podatkov in mobilnih tehnologij. Da bo Slovenija zastavljeno vizijo lahko tudi uresničila, je 
potrebno pospešiti digitalizacijo družbe in podjetništva, spodbujati digitalno rast, investirati v 
izobraževanje za digitalno družbo ter uresničevati strateško usmeritev inovativne in intenzivne uporabe 
IKT in interneta na vseh področjih. 
 
Za usklajeno digitalizacijo Slovenije strategija DSI 2020 predvideva ustanovitev Slovenske digitalne 
koalicije (SDK), ki bo povezala deležnike razvoja digitalnega gospodarstva ter druge deležnike 
digitalizacije Slovenije. Namen vzpostavitve SDK je usklajevanje digitalnega preoblikovanja Slovenije s 
sodelovanjem deležnikov iz gospodarstva, znanosti, šolstva, državne uprave, javnega sektorja, lokalne 
samouprave in civilne družbe. Cilj delovanja SDK je doseganje medsektorskih multiplikativnih razvojnih 
učinkov, ki bodo pospešili razvoj digitalne družbe in omogočili izrabo razvojnih priložnosti IKT in 
interneta.  
 
SDK bo delovala na področju digitalizacije podjetništva in industrije, pametnih mest, elektronskega 
poslovanja, e-veščin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in po potrebi tudi na drugih razvojnih 
področjih digitalne družbe. 
 
Cilji SDK je usklajeno digitalno preoblikovanje Slovenije s ciljem umestitve Slovenije kot referenčnega 
digitalnega okolja, oblikovanje razvojno spodbudnega zakonodajno-regulatornega okolja, digitalizacija 
industrije in podjetništva, razvoj e-poslovanja, e-storitev, učinkovite digitalne javne uprave, vključujoča 
digitalna družba, izboljšanje e-veščin, zagotovitev varnega kibernetskega prostora ter razvoj pametnih 
mest in skupnosti. Splošna digitalizacija bo prispevala k družbenemu razvoju, izboljšanju gospodarske 
uspešnosti, zaposlitvenih možnosti, kakovosti življenja in socialne vključenosti. 
 
Slovenska digitalna koalicija je v razvojnem obdobju do leta 2020 pomemben organizacijski izvedbeni 
element digitalizacije Slovenije, od katerega je odvisna uspešnost razvojnih prizadevanj, zato je treba k 
sodelovanju pritegniti čim širši krog deležnikov in ustrezno podpreti vzpostavitev ter kasneje tudi 
delovanje SDK. 
 


