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ZADEVA: Informacija o realizaciji sklepov Vlade Republike Slovenije - predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13 in 47/13 – ZDU-1G) je Vlada 
Republike Slovenije na….. seji pod točko…. dne……sprejela naslednji

                                                                                     

S K L E P 

Vlada Republike Slovenije se je seznanila z Informacijo o realizaciji sklepov:
- Sklep Vlada Republike Slovenije, št. 02400-1/2013/4 z dne 17.1.2013, točka 1 in
- Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 54402-6/2013/27 z dne 14.11.2013, točka 4.

TANJA ŠARABON
GENERALNA SEKRETARKA

Priloga: 
- Informacija o realizaciji sklepov Vlade RS

Prejmejo:
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za zdravje 
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/



3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- Andrej Engelman, namestnik direktorja, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko
- Klemen Košir, podsekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko
- Stojan Tramte, sekretar, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
/
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 



proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Gradivo ne bo imelo finančnih posledic.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
/
9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                             Andreja Kert
                                                   DRŽAVNA SEKRETARKA



INFORMACIJA O REALIZACIJI SKLEPOV VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo pregledali 
neizvedene sklepe Vlade RS na dan 18.6.2014, ki so v delovni pristojnosti Službe Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in sicer:

a) Sklep Vlada Republike Slovenije, št. 02400-1/2013/4 z dne 17.1.2013, točka 1 in 
b) Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 54402-6/2013/27 z dne 14.11.2013, točka 4 

in

podajamo Informacijo o realizaciji navedenih sklepov Vlade RS.

Obrazložitev o realizaciji sklepov Vlade Republike Slovenije:

Obrazložitev sklepa pod točko a):
Besedilo sklepa, za katerega podajamo obrazložitev o realizaciji:
»Vlada Republike Slovenije se je seznanila z vmesnim poročilom Medresorske delovne skupine 
(vodja Igor Žafran, SVRK) za pripravo analize o možnostih združevanja obstoječih 
informacijskih sistemov državne uprave za postavitev optimalnega informacijskega sistema za 
evropsko kohezijsko politiko v programskem obdobju 2014-2020 in ji naložila izdelavo dodatne 
podrobnejše analize vseh predstavljenih različic. Dokončno poročilo s predlogom 
najsprejemljivejše različice medresorska delovna skupina pripravi do 30.6.2013.«
Obrazložitev:
Medresorska delovna skupina (MDS) je v svojem poročilu, usklajenem med člani, opisala 
obstoječe informacijske procese v povezavi z izvajanjem kohezijske politike in analizirala 
možnosti združevanja obstoječih informacijskih sistemov za vzpostavitev optimalnega 
informacijskega sistema za evropsko kohezijsko politiko v programskem obdobju 2014-2020. 

V zvezi s pripravo na novo programsko obdobje in v skladu s priporočili MDS zato med 
Ministrstvom za finance in Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko poteka 
usklajevanje za poenostavitev in povezanost informacijskih sistemov za črpanje v novem 
programskem obdobju, vključno s pripravo nove uredbe. Poteka priprava za enoten
informacijski sistem za novo programsko obdobje, ki bo medsebojno povezal informacijski 
sistem proračuna z informacijskim sistemom črpanja kohezijskih sredstev. S tem se zagotovi, 
da se vsak podatek, ki je potreben za spremljanje in izvajanje kohezijske politike vnese na 
enem mestu in se ga hrani v njegovem izvornem sistemu. Podatkov se ne izvaža v druge 
sisteme, ampak se vsak podatek vedno bere z mesta vnosa.

V skladu z izvajanjem navedenih aktivnosti je sklep realiziran.

Obrazložitev sklepa pod točko b):
Besedilo sklepa, za katerega podajamo obrazložitev o realizaciji:
»Vlada Republike Slovenije je naložila Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v vlogi 
organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad, da v sodelovanju z Ministrstvom za 
kmetijstvo in okolje v vlogi posredniškega telesa pripravi terminski in vsebinski načrt postopkov 
in aktivnosti, ki jih bo treba izvesti za prehod projektov oziroma faz projektov za črpanje 
sredstev Evropske kohezijske politike iz programskega obdobja 2007-2013 v programsko 
obdobje 2014-2020.«
Obrazložitev:
Vsebinski načrt postopkov in aktivnosti, ki jih je treba izvesti za prehod projektov oziroma faz 
projektov za črpanje sredstev Evropske kohezijske politike iz programskega obdobja 2007-2013 
v programsko obdobje 2014-2020 je narejen in sicer:
- v osnutku Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-
2020, s katerim se je seznanila vlada dne 24.4.2014 in pooblastila SVRK, da osnutek posreduje 
v formalno presojo na Evropsko komisijo, so v okviru prednostne osi »Boljše stanje okolja in 
biotske raznovrstnosti« za doseganje specifičnega cilja »Večja varnost oskrbe z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo« predvidene naložbe namenjene izgradnji novih in rekonstrukciji obstoječih 
vodovodnih sistemov (primarna in sekundarna omrežja) z namenom izboljšanja varne oskrbe 
prebivalcev s kakovostno pitno vodo in zmanjševanja izgub pitne vode. Sredstva bodo 
namenjena tudi ukrepom za sanacijo in aktivno zaščito vodnih virov in vzpostavitvi ustreznega 



sistema za spremljanje kakovosti pitne vode in varstvu vodnih virov. V osnutku dokumenta je 
tudi navedeno, da bo kot eno ključnih vodilnih načel (poleg horizontalnih) za izbor projektov te 
prednostne osi upoštevana faznost oz. da bodo imeli pri izboru prednost projekti, ki 
predstavljajo morebitne neizvedene faze projektov, ki so sofinancirani v okviru OP ROPI 2007-
2013.
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že pripravila metodologijo fazne 
delitve projektov, ki se uporablja za pripravo seznama projektov Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture, katerih izvajanje se bo deloma preneslo v naslednje 
programsko obdobje. Metodologija je objavljena na spletni strani SVRK in omogoča 
upravičencem pripravo predlogov fazne delitve projektov, ki se bodo izvajali v dveh programskih 
obdobjih. 
- Vlada RS je ob obravnavi stanja izvajanja okoljskih projektov (na 134. dopisni seji dne 
10.6.2014) obravnavala tudi problematiko 11 projektov, ki so pripravljeni s strani upravičencev 
(občin) in imajo v večini primerov zagotovljeno dokumentacijo za izvedbo del, ni pa še 
zagotovljenih virov financiranja. Zato da bi Vlada RS pospešila pričetek del na omenjenih 
projektih ter s ciljem, da se omogočijo pogoji za čim hitrejšo uvrstitev teh projektov v večletni 
finančni okvir 2014-2020, Vlada predlaga, da upravičenci pričnejo z izvedbo teh projektov takoj. 
- Vlada RS je naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v sodelovanju s Službo Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da se ti projekti prednostno uvrstijo za financiranje iz 
večletnega finančnega okvirja 2014-2020. V primeru izkazanih dodatnih potreb po financiranju 
projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, se navedeni projekti lahko uvrstijo tudi še v financiranje iz sredstev programskega 
obdobja 2007-2013. Vlada RS sodi, da tovrstne rešitve omogočajo maksimalno stopnjo 
fleksibilnosti.

V skladu z izvajanjem/sprejetjem navedenih aktivnosti/sklepov je sklep realiziran.
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