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159. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 8. 12. 2017 - Vlada RS je na svoji 159. redni seji med drugim sprejela Strategijo razvoja 
Slovenije 2030, potrdila predlog novele zakona o javnih financah in izdala spremembo Uredbe o 
porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014–2020. 
 
Strategija razvoja Slovenije 2030 
Osrednji cilj strategije je večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških usmeritev: 

 vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 
 učenje za in skozi vse življenje, 
 visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 
 ohranjeno zdravo naravno okolje, 
 visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 

 
Kot izhaja iz strategije, bo za uresničevanje strateških usmeritev treba delovati na različnih medsebojno 
povezanih in soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajstih razvojnih ciljih strategije, ki predstavljajo 
podlago za oblikovanje prihodnjih prednostnih nalog in ukrepov vlade, nosilcev regionalnega razvoja, 
lokalnih skupnosti in drugih deležnikov: 

 Zdravo in aktivno življenje 

 Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 

 Dostojno življenje za vse 

 Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete 

 Gospodarska stabilnost 

 Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor 

 Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta 

 Nizkoogljično krožno gospodarstvo 

 Trajnostno upravljanje naravnih virov 

 Zaupanja vreden pravni sistem 

 Varna in globalno odgovorna Slovenija  

 Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve  
 
Uresničiti jih bo mogoče le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja, 
kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in sodelovanja.  
 
Strategija za vsak razvojni cilj določa ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli 
kakovostno življenje za vse. To pomeni, da bodo morale temu slediti tudi sektorske razvojne politike, 
programi ter operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine 
politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti 
učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, 
aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja 
Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo s 30 kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi vrednostmi 
določeni za vsakega od razvojnih ciljev.  
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Vsa gradiva v zvezi s Strategijo razvoja Slovenije 2030 so na voljo TU. 
 
Predlog novele Zakona o javnih financah 
Z novelo zakona se bo v nacionalno zakonodajo dokončno prenesla evropska direktiva o zahtevah v 
zvezi s proračunskim okviri držav članic, cilj predlagane novele pa je določiti tudi prve korake za 
večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade.  
 
Na ravni EU je bil novembra 2011 sprejet paket zakonodajnih predlogov, in sicer petih uredb in 
direktive, katerih namen je okrepiti fiskalno odgovornost držav članic in okrepiti njihovo ekonomsko 
upravljanje. Slovenija je z namenom stabilizacije javnih financ v letu 2013 v ustavo vključila fiskalno 
pravilo, leta 2015 pa je sprejela tudi zakon o fiskalnem pravilu.  
 
V sprejeti zakonodaji je večina določb direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri 
držav članic že implementiranih, implementacijo pa je treba dokončati s predlagano novelo zakona o 
javnih financah. V predlogu novele je bilo treba določiti tudi ureditev, povezano s srednjeročnim 
načrtovanjem fiskalne politike, saj zakon o fiskalnem pravilu v več določbah napotuje na ureditev v 
zakonu o javnih financah.  
 
Na tem področju se uvajata dva nova dokumenta, in sicer državni program razvojnih politik in 
srednjeročna fiskalna strategija. Državni program razvojnih politik bo vlada sprejemala do konca 
novembra tekočega leta, vseboval pa bo prioritete vlade, ki so ključnega pomena za razvoj Slovenije in 
izhajajo iz strategije razvoja Slovenije. Srednjeročno fiskalno strategijo predstavljata združena okvir za 
pripravo proračunov sektorja država in program stabilnosti, kar ob upoštevanju, da se bo državni 
program razvojnih politik prvič pripravil v letu 2019, pomeni njeno uveljavitev v letu 2020. 
 
Nova je tudi določba, ki zahteva poročanje o davčnem dolgu in davčnih izdatkih, spreminja pa se tudi 
ureditev glede izvrševanja proračuna ob koncu leta, ki ministru za finance daje ustrezne instrumente za 
zagotavljanje spoštovanja fiskalnih pravil.  
 
Sprememba Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem 
obdobju 2014–2020 
Sprememba uredbe zajema dopolnitev v delu, ki se nanaša na določitev organa, ki spremlja 
izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema. Imenovanje takšnega organa pred sprejemom spremembe 
te uredbe v pravnem redu RS še ni bila implementirana.  
 
Skladno s spremembo bo nalogo organa, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, 
opravljal Urad za nadzor proračuna, organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance. Osnovna naloga 
organa je ocena, ali sistem izvajanja evropske kohezijske politike daje zagotovila v skladu z zahtevami 
Evropske komisije, ki so bila dana ob akreditaciji sistema. Njegovo delo bo usmerjeno v pripravo mnenja 
o strukturi sistema evropske kohezijske politike in ne v presojo uspešnosti vzpostavljenega sistema v 
praksi. 

http://www.vlada.si/teme_in_projekti/strategija_razvoja_slovenije_2030/
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