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86. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 5. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 86. redni seji med drugim sprejela predlog novele 
Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Uredbo o Načrtu upravljanja 
Triglavskega narodnega parka (TNP) za obdobje 2016 – 2025, Uredbo o sofinanciranju občin na 
narodnostno mešanem območju za leto 2016, novelo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v 
osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, 
mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020 ter se seznanila s Poročilom o 
izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in informacijo o stanju izvajanja sistema 
evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Vlada je ustanovila Krovni pokojninski sklad 
javnih uslužbencev. 
 
Predlog novele Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti  
 
Evropska direktiva, ki ureja javno naročanje na klasičnem področju, in Direktiva, ki ureja javno 
naročanje na infrastrukturnem področju, sta bili v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o javnem 
naročanju (ZNJ-3), ki je začel veljati 1. aprila 2016. 
 
Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) se v posameznih členih sklicuje 
na uporabo konkretnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), ki sta z dnem 
uveljavitve ZJN-3 prenehata veljati. Posledično je treba ZJNPOV uskladiti z določbami ZJN-3 v delih, 
kjer se ZJNPOV sklicuje na določbe ZJN-2 oziroma ZJNVETPS. Hkrati je smiselno institute javnega 
naročanja, ki so na novo in drugače urejeni v ZJN-3, enako urediti tudi z ZJNPOV (npr. bolj omejen 
vpogled v ponudbe, učinkovitejši način vročanja odločitev o oddaji naročila, enoten način preverjanja 
pogojev glede sposobnosti ponudnika za izvedbo naročila). 

 
Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) za obdobje 2016 – 2025 
 
Uredba določa vsebine in obseg upravljanja TNP, ki temelji na  Zakonu o ohranjanju narave ter Zakona 
o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Načrt upravljanja TNP (NUTNP) je ključni programski 
dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja, v katerem so začrtani cilji 
ter naloge za upravljanje narodnega parka za obdobje desetih let. Z njim je opredeljena vizija varstva in 
razvoja narodnega parka, ki je poleg analize stanja, ključna za določitev dolgoročnih in operativnih ciljev 
ter nalog za obdobje od 2016 do 2025. Sestavni del dokumenta je tudi program izvajanja NUTNP, 
katerega ključni vsebini sta kadrovski in finančni načrt Javnega zavoda TNP. Upravljavske naloge in 
finančni načrt zajema tudi vse ključne vsebine, ki so pomembne za varstvo in razvoj TNP in so v 
pristojnosti drugih organizacij in ministrstev. Poleg tega NUTNP določa tudi konkretizacijo varstvenih 
režimov ZTNP-1 ter varstvene in razvojne usmeritve za ravnanja in dejavnosti, ki lahko vplivajo na 
doseganje ciljev in namena narodnega parka. Upravljavski cilji in naloge za obdobje 2016–2025 so 
razvrščeni v pet upravljavskih področij - ohranjanje narave, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje 
poseljenosti in trajnostni razvoj, obiskovanje in doživljanje, upravno administrativne naloge. 
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Za izvedbo nalog, ki so vključene v desetletni NU TNP, je načrtovanih skoraj 90 mio EUR. Za izvajanje 
NU TNP v obdobju 2016 – 2025 bo javni zavod namenil okoli 25,5 mio EUR, od tega je proračunskih 
sredstev približno 23 mio EUR, lastnih sredstev pa okoli 2,5 mio EUR. Ostala finančna sredstva so 
projektna sredstva in finančna sredstva drugih ministrstev in organizacij. V letošnjem in prihodnjem letu 
letna proračunska sredstva za javni zavod znašajo dober 1,5 mio EUR, kar je skladno s sprejetim 
državnim proračunom. 

 
Novela Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe 
v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 
2014–2020 
 
Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske 
tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 se spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi uskladitve 
določb s 1. spremembo Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 (PRP 2014–2020), ki jo je Evropska 
komisija potrdila s sklepom o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja RS za podporo iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)849 
CCI 2014 SI 06 RD NP 001. Tako so bile pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska 
gospodarstva kot možni upravičenec za izvajanje kolektivnih naložb dodane zadruge in skupine kmetov, 
vzpostavljene na osnovi pogodbe o sodelovanju pri naložbi. S predlaganimi dopolnitvami nato 
podrobneje opredeljujemo način izvajanja tovrstnih kolektivnih naložb ter dodajamo novo Prilogo 8, ki 
opredeli obvezne elemente takšne pogodbe. Nadalje so bile pri tem podukrepu dodane vrste 
upravičenih naložb, kot so opredeljene v veljavnem PRP 2014–2020. Kadar gre za naložbe v 
novogradnjo objektov za rejo domačih živali, se dovoli izgradnja skladiščnih kapacitet za skladiščenje 
živinskih gnojil. Med upravičene stroške se doda stroške postavitve novih vinogradov, ki se bodo 
zasadili na podlagi dovoljenja za novo zasaditev, ker se s 1. 1. 2016 v EU uvaja nov sistem dovoljenj za 
zasaditev vinske trte.   
 
Na podlagi uskladitve s prvo spremembo PRP 2014–2020 se pri dveh podukrepih 4.1 - Podpora za 
naložbe v kmetijska gospodarstva in 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj 
kmetijskih proizvodov zvišuje prag za opredelitev zahtevnih naložb z dosedanjih 50.000 EUR na 
200.0000 EUR skupne priznane vrednosti naložbe ter opredeli majhne naložbe in zanje določi posebne 
pogoje. Pri obeh omenjenih podukrepih se spreminjajo tudi finančne določbe. Tako se pri podukrepu 4.1 
zgornja višina podpore za upravičence, ki so mala, srednja ali velika podjetja, znižuje, in sicer s 3 mio 
na 1,75 mio EUR. Pri podukrepu 4.2 pa se v primeru, ko so upravičenci kmetije in mikro podjetja skupna 
višina podpore, ki jo lahko dobijo v celotnem programskem obdobju 2014–2020, zvišuje z 1 na 1,5 mio 
EUR. Če so upravičenci srednja in velika podjetja, pa s 3 na 5 mio EUR. Vrednost za majhna podjet ja 
ostaja enaka na višini 3 mio EUR. 

 
S spremembami in dopolnitvami se v uredbo vključujejo tudi problemska območja, ki so deležna višje 
stopnje podpore.  
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Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 
 
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 
2014–2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta. Poročilo, ki navaja presek stanja na tem področju 
od januarja 2014 do konca marca 2016, bo posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Evropska komisija in Slovenija sta oktobra 2014 sklenili Partnerski sporazum za obdobje 2014–2020, ki 
je podlaga za koriščenje sredstev evropskih skladov v obdobju do leta 2023. Zatem je Vlada RS 
novembra 2014 sprejela še Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020, izvedbeni dokument, na podlagi katerega je Slovenija upravičena do nekaj več kot 3 
milijard evrov evropskih sredstev iz evropskih strukturnih skladov cilja Naložbe za rast in delovna mesta. 
Poročilo, ki ga je danes obravnavala vlada, se nanaša na njegovo dosedanje izvajanje, ki je prednostno 
usmerjeno v štiri ključna področja za gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih mest: raziskave in 
inovacije; informacijske in komunikacijske tehnologije; povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih 
podjetij; podpora za prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika. 
 
Kot izhaja iz poročila, je bilo do 31. marca 2016 izdanih 41 odločitev o finančni podpori projektom v 
skupni vrednosti 388 milijonov evrov, kar predstavlja 13 odstotkov razpoložljivih sredstev evropske 
kohezijske politike (EU del). O tega je bilo podpisanih pogodb za 158,5 milijona evrov (EU del), iz 
državnega proračuna pa je bilo izplačanih za 8,3 milijona evrov (EU del). Ker je omenjeno obdobje v 
zagonski fazi načrtovanja in potrjevanja projektov, programov oz. javnih razpisov, je dejansko izvajanje 
še nekoliko upočasnjeno (tudi zaradi izpolnjevanja predhodnih pogojenosti, priprav analiz, programov, 
strategij, resolucij po posameznih področjih). Dejanska realizacija ukrepov bo tako v polni meri sledila v 
naslednjih letih. Je pa cilj aktualnega programskega obdobja najprej uspešno, učinkovito in v rezultate 
usmerjeno koriščenje sredstev evropske kohezijske politike, krepitev zaupanja državljanov v njihovo 
upravljanje ter ustvarjanje dolgoročnih koristi in učinkov za Slovenijo. Torej, ne le usmerjenost v porabo 
sredstev.  
 
Sicer je Slovenija v celoti sprejela normativni okvir, z objavo prvih razpisov s strani resornih ministrstev 
pa je omogočila dejanski dostop do sredstev za upravičence. S tem ciljem se je izvajanje pričelo v letu 
2015. V sistem izvajanja je bil z Uredbo o izvajanju evropske kohezijske politike vpeljan institut priprave 
Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko 
obdobje 2014–2020 (INOP) z namenom, da se že v fazi načrtovanja zagotovi usklajevanje in 
dopolnjevanje ukrepov in posledično osredotočanje na rezultate.  
 
INOP določa način doseganja specifičnih ciljev OP in je podlaga za pripravo državnega proračuna. 
INOP se sprejme za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred 
vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu 
državnega proračuna. INOP je vsebinska in finančna razčlenitev operativnega programa. Vlada RS je 
INOP sprejela julija 2015 in ga do sedaj trikrat nadgradila, pripravlja pa se četrta sprememba. 
 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/PS__koncna_potrjena_141028.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf


 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija 
tel:+386 (1) 230 63 30 
fax:+386 (1) 230 63 36 

                                                                                         

Informacija o stanju izvajanja sistema evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 
 
Z namenom pregleda in ocene dejanskega stanja na področju izvajanja kohezijske politike je Služba 
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), v vlogi organa upravljanja za evropske 
strukturne sklade in Kohezijski sklad, v začetku februarja 2016 pozvala ministrstva, vključena v sistem 
kohezijske politike, da ocenijo stanje izvajanja in pripravijo pregled morebitnih ovir, s katerimi se 
srečujejo pri pripravi ukrepov.  
 
Na podlagi Izvedbenega načrta Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za 
programsko obdobje 2014–2020 in obravnave prejetih predlogov je bil pripravljen sveženj ukrepov na 
posameznih področjih, pri katerih bi bilo možno doseči še dodatne izboljšave. Gre za ukrepe na 
področju procesov načrtovanja, izvrševanja proračuna, informacijskega sistema in splošne optimizacije 
administrativnih postopkov.  

 
Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016  
 
Uredba določa namene porabe in višino sredstev občinam, na območju katerih so naselja z 
narodnostno mešanim prebivalstvom, za financiranje dvojezičnosti in uresničevanje ustavnih pravic 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti za leto 2016. Javna sredstva so namenjena za 
dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov Mestne občine Koper in občin Izola, Piran, Ankaran, 
Lendava, Moravske Toplice, Dobrovnik, Šalovci in Hodoš ter za poslovanje občinskih samoupravnih 
narodnih skupnosti v teh občinah.  
 
Vlada ustanovila Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev. Zaprti vzajemni pokojninski sklad 
za javne uslužbence se preoblikuje v podsklad Krovnega pokojninskega sklada javnih 
uslužbencev. 
 
23. maja 2015 je začel veljati Zakon o spremembah Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 32/15). V 5. členu Zakona o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03 in 32/15; v nadaljnjem 
besedilu: ZKDPZJU) je določeno, da v imenu Republike Slovenije kot delodajalke Vlada Republike 
Slovenije v skladu s tem zakonom ustanovi en zaprt vzajemni pokojninski sklad. Nadalje ZKDPZJU 
določa še, da se lahko pokojninski sklad skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, 
preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega 
cikla. Tako se lahko odslej Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence (ZVPSJU) preoblikuje 
v podsklad Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev, ki bo izvajal naložbeno politiko 
življenjskega cikla.  
 
S to spremembo bo tudi javnim uslužbencem dana možnost, da glede na starost varčujejo v podskladih 
z bolj tvegano naložbeno politiko ter pred upokojitvijo v podskladu z minimalno zajamčeno donosnostjo, 
s ciljem doseganja višjih donosov in visoke varnosti prihrankov v času pred upokojitvijo. 
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Za izvedbo postopka preoblikovanja ZVPSJU v Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev je Vlada RS 
s sindikati sklenila Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence.   
 
S sprejetjem tega sklepa bo Vlada RS kot ustanoviteljica sprožila postopek ustanovitve Krovnega 
pokojninskega sklad javnih uslužbencev in preoblikovanje ZVPSJU v podsklad Krovnega pokojninskega 
sklada javnih uslužbencev. 
 

*** 


