
 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

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

                                                                                         

143. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 13. 7. 2017 - Vlada RS je na svoji 143. redni seji med drugim sprejela predlog novele 
Zakona o Triglavskem narodnem parku, spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za leto 2017 in 2018, Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega 
varstva za obdobje 2017–2018 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske 
politike 2014–2020 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta, in sicer za obdobje od začetka 
januarja 2014 do konca junija 2017. 
 
Predlog novele Zakona o Triglavskem narodnem parku 
 
Manj zahtevne spremembe zakona so potrebne zaradi ekološke sanacije vodnega zbiralnika na 
Rudnem polju, razbremenitve več ravni načrtovanja/odločanja pri razvijanju rekreacijskih središč v 
narodnem parku ter vzpostavitev pravne možnosti za sanacijo cest v primeru naravnih nesreč. 
 
Vodni zbiralnik Biatlonskega centra na Pokljuki je bil zgrajen v obsegu 5.478 m3 na podlagi gradbenega 
dovoljenja v obdobju, ko je Zakon o TNP dopuščal 100.000 m3, vendar v nasprotju z izdanim gradbenim 
dovoljenjem, zato predstavlja neskladno gradnjo po zakonu, ki ureja graditev objektov.  
 
Za Športno rekreacijski center Pokljuka, sofinanciran s sredstvi evropske kohezijske politike 2007-2013, 
je bil zaradi kršitev treh okoljskih direktiv odprt poizvedbeni, kasneje pa predsodni postopek Evropske 
komisije, ki je ugotovila nepravilnosti zaradi neizvedbe celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), 
presoje vplivov na okolje (PVO) in presoje sprejemljivosti na varovana območja, ter neskladnosti 
izvedenih del z izdanimi naravovarstvenimi pogoji in naravovarstvenim soglasjem. Pripravljen je bil 
program odprave nepravilnosti in Občina Bohinj je izvedla CPVO za občinski prostorski načrt (OPN), 
pripravljena je bila tudi natančna študija »Presoja vplivov na okolje s Presojo sprejemljivosti na 
varovana območja« ter v Odloku o OPN predpisani številni ukrepi za zmanjšanje vpliva na okolje. 
Ugotovljeno je bilo, da je treba izvesti ekološko sanacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju, ki sedaj 
predstavlja past za dvoživke, da v obstoječem obsegu ne vpliva na vrste in habitate varovanega 
območja, tudi ne na divjega petelina in da se strokovno dopušča ekološka sanacija v obsegu, kot ga bo 
določil z. Komisija je na podlagi izvedenih ukrepov in programa predvidenih ukrepov postopek proti 
Sloveniji ustavila. Ker se ekološke sanacije ne more izvesti brez predhodne legalizacije obstoječe 
neskladne gradnje, se zakon spreminja tako, da se dopušča ureditev s sanacijo v obstoječem obsegu. 
 
Sprememba bo zagotovila tudi pravno podlago za gradnjo vodnih zadrževalnikov na ostalih 
rekreacijskih središčih, kadar bi bilo to potrebno za zasneževanje obstoječih smučišč v smislu 
zagotavljanja trajnostnega razvoja rekreacijskih centrov v narodnem parku. 
 
Uvaja se tudi poenostavitev postopka v primeru načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena v 
narodnem parku, ki omogoča da lahko te prostorske ureditve, načrtuje tudi lokalna skupnost, ob 
predhodnem soglasju države. 
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Vzpostavlja pa tudi pravno možnost za izjemo od varstvenih režimov za ožja zavarovana območja, 
kadar je potrebna na ožjih varstvenih območjih v narodnem parku sanacija ceste, ki je bila poškodovana 
zaradi naravne nesreče.  
 
Poročilo o koriščenju evropskih sredstev 2014–2020 
 
V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca junija 2017 odobrenih 
220 projektov, programov ali javnih razpisov v skupni vrednosti 1,1 milijarde evrov, kar je 38 odstotkov 
razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Trenutno je v pregledu še 20 vlog resornih ministrstev v 
skupni vrednosti 148 milijonov evrov. V obdobju, ki ga obravnava poročilo je bilo skupno podpisanih za 
956,7 milijona evrov oziroma 32 odstotkov pogodb, iz državnega proračuna pa je bilo izplačanih nekaj 
več kot 169 milijonov evrov, kar je 6 odstotkov razpoložljivih sredstev. V skladu s predvideno dinamiko 
»paketnega« pošiljanja zahtevkov za povračilo na Evropsko komisijo je država doslej v Bruselj 
posredovala za 69 milijonov evrov zahtevkov oziroma 2 odstotka razpoložljivih sredstev, naslednji paket 
pa bo Evropski komisiji predložila v tretjem tromesečju letošnjega leta. Zadnji podatki o prilivih iz 
evropske blagajne v slovenski proračun kažejo, da je bilo do danes iz evropske blagajne v slovenski 
proračun povrnjenih 62 milijonov evrov. Naslednja povračila pričakujemo v drugi polovici leta.  
 
S ciljem učinkovitega doseganja kazalnikov v okviru posameznih prednostnih naložb, hitrejšega 
izvajanja Operativnega programa in doseganja pravila n+3 (Uredba št. 1303/2013, člen 136), ki 
državam članicam nalaga, da odobrena sredstva za posamezno leto porabijo do konca tretjega leta (za 
leto 2014 je to leto 2017), poročilo obravnava pregled stanja za posamezna področja in uresničevanja 
akcijskih načrtov, ki so jih pripravila resorna ministrstva. Kot izhaja iz poročila, se aktivnosti na področju 
Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada izvajajo v skladu s predvideno dinamiko, za 
učinkovito doseganje pravila n+3 na področju Evropskega sklada za regionalni razvoj pa bodo morala 
resorna ministrstva odgovorno izpolniti napovedane aktivnosti. Prioritete so predvsem na prednostni osi 
Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, pri čemer je vplačilo sredstev v 
sklad skladov v letu 2017 in začetek izvajanja finančnih instrumentov absolutna nujnost, hkrati pa tudi 
izjemno pomembna implementacija ukrepov v izvajanju, v skladu z napovedmi Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. K doseganju pravila n+3 pomembno prispevajo še Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport (predvsem prednostna os Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij 
in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev 
gospodarstva), Ministrstvo za okolje in prostor (Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter 
spodbujanje ekosistemskih storitev) in Združenje mestnih občin – v sodelovanju z MOP in Ministrstvom 
za infrastrukturo (Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč in Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana 
območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi 
prilagoditvenimi ukrepi), Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za kulturo (Povečanje dostopnosti do 
informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti).  
 
Celotno poročilo bo objavljeno na spletni strani SVRK in na www.eu-skladi.si, kjer so na voljo tudi druge 
informacije o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020, kot na primer pregled projektov, ki so 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303
http://www.svrk.gov.si/
http://www.eu-skladi.si/
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sofinancirani iz EU sredstev, predvideni in odprti javni razpisi, potrjeni INOP-i, shematski prikaz vseh 
pravnih podlag in programskih dokumentov, vzpostavljen pa je tudi sistem objav, tolmačenj in ključnih 
informacij z namenom čim bolj poenotenega izvajanja evropske kohezijske politike. V okviru spletne 
strani deluje tudi Fina EU točka (financiranje, EU sredstva, podpora) katere glavni namen je na 
enostaven, pregleden in uporabnikom prijazen način posredovati vse ključne informacije, ki jih morajo 
poznati tako potencialni prijavitelji kot sami izvajalci projektov. 
 
Spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja APZ za leto 2017 in 2018 
 
Predlog spremembe Načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja APZ za leto 2017 in 2018 
je pripravljen na podlagi spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2017 in proračuna 
Republike Slovenije za leto 2018 in določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in 
aktivnosti znotraj ukrepov APZ.  
 
Pri pripravi programov za leti 2017 - 2018 so sledili naslednjim usmeritvam:  

• zmanjšati število dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi,  

• zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših ter nizko-izobraženih (z okrepitvijo 
in ciljno usmerjenimi ukrepi), 

• z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in izobraževanja 
aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) ter jim zagotoviti 
kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.  

• Ukrepi APZ bodo tudi v obdobju 2017 - 2018 usmerjeni predvsem k najbolj ranljivim skupinam na 
trgu dela, torej tistim, ki kljub ugodnejšim gospodarskim razmeram potrebujejo pomoč pri vstopu 
na trg dela. 

 
Načrtovana sredstva za izvajanje ukrepov APZ v 2017 in 2018 APZ 2017:   
S spremembo načrta APZ za leto 2017 se znižujejo sredstva integralnega proračuna, zvišujejo pa se 
sredstva ESS, kar predstavlja skupno zvišanje sredstev za leto 2017 za 19.873.160 evrov glede na že 
sprejeti načrt APZ za leto 2017.  
V letu 2017 bo tako obseg sredstev v višini 102.289.116 EUR, od tega 

 40.880.000 EUR iz integralnega proračuna,  

 61.409.116 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020)   
Načrtovano število vključitev: 29.486, od tega 15.175 zaposlitev 
APZ 2018:  obseg sredstev v višini 86.638.394 EUR, od tega 

 40.000.000 EUR iz integralnega proračuna,  

 46.638.394 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020).   
Načrtovano število vključitev: 25.029, od tega 13.067 zaposlitev 
 
Načrt APZ za leti 2017 in 2018 izkazuje skupni obseg sredstev v višini 188.927.510 EUR, od tega: 

 80.880.000 EUR iz integralnega proračuna,   

 108.047.510 EUR iz sredstev ESS (OP EKP 2014-2020),   
kar predstavlja 54.515 vključitev v obeh letih, od tega 28.242 neposrednih zaposlitev. 
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Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2017–2018 
 
Državni zbor je aprila 2013 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 
2013–2020, ki je temeljni programski dokument Slovenije na področju socialnega varstva za obdobje do 
leta 2020. Resolucija zahteva pripravo dveh izvedbenih načrtov. 
  
Ključni razlog, da je prvi izvedbeni načrt pripravljen za obdobje 2017 - 2018 je v povezavi s črpanjem 
evropskih sredstev, ki predstavljajo glavni vir razvojnih sredstev v obdobju do leta 2020. Za potrebe 
črpanja evropskih sredstev je tako sprejetje nacionalnega izvedbenega načrta v čim krajšem času nujno 
potrebno. 
 
Nacionalni izvedbeni načrt za obdobje 2017 - 2018 zajema ukrepe za realizacijo treh ključnih ciljev 
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva in sicer:  
 

- zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in 
ranljivih skupin prebivalstva,  

- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in 
programov ter 

- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti 
upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter upravljanjem 
kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na 
načrtovanje in izvajanje storitev. 

 
Ukrepi za doseganje prvega cilja so usmerjeni v zmanjšanje stopnje revščine. Širok nabor ukrepov sega 
od priprave analiz, ki bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje, do oblikovanja sistemskih rešitev in 
sprememb zakonodaje. Večina predvidenih ukrepov spada v okvir ukrepov socialne aktivacije. V 
časovnem obdobju, ki ga zajema nacionalni izvedbeni načrt, bodo ukrepi prispevali k vzpostavitvi 
sistema socialne aktivacije, ki bo omogočala celostno obravnavo oseb, ki so zelo oddaljene od trga dela 
oziroma nimajo kompetenc za neposredni vstop nanj ali prek programov APZ. Z ukrepi, ki bodo izvedeni 
v naslednjem izvedbenem načrtu (do leta 2020), pa želimo zmanjšati število oseb, ki živijo pod pragom 
revščine oziroma zagotoviti najbolj ranljivim skupinam ustrezno podporo in vključitev v programe 
socialne aktivacije.  
 
Ukrepi za doseganje drugega cilja resolucije so usmerjeni predvsem k spodbujanju prehoda od 
institucionalnih k skupnostnim storitvam s ciljem, da bi bil sistem teh dostopen, kakovosten in vzdržen. 
Za doseganje tega cilja bodo izvedene ključne zakonske spremembe, ob tem pa bodo pripravljene tudi 
potrebne spremembe podzakonskih aktov, ki bodo omogočile vstop novih ponudnikov in preoblikovanje 
obstoječih. Navedeni ukrepi bodo prispevali k vzdržnejšemu, dostopnejšemu in modernejšemu sistemu 
storitev, kar bo pomenilo tudi določeno redistribucijo sredstev v okviru storitev. 
 
Tretji cilj je usmerjen k izboljšanju kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem 
učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij, povečanjem njihove avtonomije ter 



 

Združenje občin Slovenije 
__________________________________________________________________________ 

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

                                                                                         

upravljanjem kakovosti in zagotavljanjem večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na 
načrtovanje in izvajanje storitev. 
 
Na koncu dokumenta so opredeljene smernice za razvoj mreže javne službe socialnovarstvenih storitev 
in programov do konca leta 2018. 
 
Del ukrepov, navedenih v izvedbenem načrtu, ki podpirajo cilje Resolucije,  bomo realizirali s pomočjo 
EU sredstev. 
 

*** 
 


