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1. Splošen pregled realizacije ukrepov 

S ciljem krepitve rasti gospodarstva, povečevanja konkurenčnosti podjetij, kakor tudi vzpostavitve 
stabilnega domačega poslovnega okolja in privlačnosti za investitorje, je Vlada RS 3. oktobra 2013 
sprejela enotno zbirko ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter dvig 
konkurenčnosti (v nadaljevanju: enotna zbirka). Vlada RS je hkrati s sprejetjem enotne zbirke 
ukrepov in ustanovitvijo stalne medresorske delovne skupine s sklepom št. 01005-2/2013/11 z dne 3. 
10. 2013 zadolžila operativno delovno skupino, da ji trikrat letno poroča o izvedenih aktivnostih in 
realizaciji ukrepov iz enotne zbirke ukrepov. V nadaljevanju podajamo povzetek 9. poročevalskega 
obdobja (od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016), iz katerega je razviden napredek glede realizacije ukrepov. 

Stanje na (318) ukrepih po 9. poročanju za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

Resorji so dolžni trikrat letno poročati Ministrstvu za javno upravo o stanju realizacije zastavljenih 
ukrepov, Ministrstvo za javno upravo pa je zadolženo, da Vladi RS pripravi zbirno poročilo.  

Predmet devetega poročanja so bili predvsem ukrepi, za katere so resorji predvideli, da bo mogoča 

realizacija v letu 2016 oziroma ukrepi, ki imajo sicer daljši rok realizacije in so resorji v zvezi z njimi 

izvajali aktivnosti potrebne za njihov zaključek. 

 
Stanje realizacije vseh ukrepov (318 ukrepov) je naslednje: 

- realiziranih je 181 ukrepov (56,92 %); 
- delno realiziranih je 110 ukrepov (34,59 %); 
- nerealiziranih je še 27 ukrepov (8,49 %). 

 
Graf št. 1: Primerjava napredka realizacije med 8. in 9. poročevalskim obdobjem 

 
 
V okviru 9. poročevalskega obdobja se je Enotna zbirka dopolnila z 26 ukrepi (prioritetni ukrepi Vlade 

RS), od tega jih je 19 novih. Hkrati se je povečalo tudi število realiziranih ukrepov, in sicer se je v tem 

obdobju na novo realiziralo 17 začrtanih ukrepov. Kljub temu, da se je Enotna zbirka ukrepov 

dopolnila z novimi prioritetnimi ukrepi Vlade RS, se je dvignilo tudi stanje realizacije le-teh in je 

trenutno na 57 %. Prav tako se izvajajo aktivnosti na 34 % ukrepov, medtem ko se aktivnosti še niso 

začele zgolj na 8 % zastavljenih ukrepih.  

Primerjava napredka med 8. in 9. poročanjem pokaže, da je le-ta primeren, saj se Enotna zbirka 

nenehno dopolnjuje z novimi ukrepi, ne glede nato pa raste realizacija začrtanih ukrepov, kakor tudi 

raste število ukrepov pri katerih resorji izvajajo aktivnosti v smeri njihove realizacije, ob tem pa je 

pomembno, da se zmanjšuje tudi število ukrepov, kjer se še niso začele nikakršne aktivnosti. 

Enotna zbirka ukrepov je objavljena na portalu STOPbirokraciji, kjer vsa zainteresirana javnost lahko 
spremlja stanje posameznih ukrepov oziroma njihovo trenutno stopnjo realizacije. Ukrepi so opisani z 
nazivi in cilji, ki se zasledujejo. Opredeljene so naloge, nosilci za izvedbo, sodelujoči organi ter stanje 

http://www.enotnidokument.gov.si/
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zadnjega poročanja s strani resorjev. V enotni zbirki ukrepov je tako možno ukrepe enostavno 
pregledovati glede na različne parametre, prav tako je možno po potrebi ukrepe tudi izvoziti za 
nadaljnje analize.  
 

V tabeli št. 1 so prikazani generalni podatki o številu sprejetih ukrepov v enotni zbirki ukrepov za boljše 

zakonodajno in poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. Po izvedenem devetem poročanju je vseh 

ukrepov 318, od tega jih je realiziranih 181 oziroma 57 %. 

 

Tabela št. 1: število vseh ukrepov in odstotek realizacije 

  število ukrepov  v % 

Realizirani ukrepi 181 56,92 % 

Delno realizirani ukrepi 110 34,59 % 

Nerealizirani ukrepi 27 8,49 % 

SKUPAJ 318 100,00 % 

 
V tabeli št. 2 je prikazana realizacija ukrepov glede na zastavljene roke za izvedbo le-teh. 
 
Tabela št. 2: Stanje realizacije po letih 

Ukrepi z rokom za 
izvedbo 

Število 
ukrepov 

Realizirani 
ukrepi 

Realizirani 
v % 

Delno 
realizirani 

ukrepi 

Delno realizirani 
v % 

Nerealizirani 
ukrepi 

Nerealizirani v % 

pred letom 2015 110 110 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

v letu 2015  26 26 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

v letu 2016 83 33 39,76% 46 55,42% 4 4,82% 

v letu 2017 in kasneje 99 12 12,12% 64 64,64% 23 23,24% 

Skupaj 318 181 56,92% 110 34,59% 27 8,49% 

 
Stanje realizacije po posameznih letih kljub zadovoljivi skupni realizaciji ukrepov pokaže, da je ostalo 
iz leta 2016 še 46 ukrepov ali  55 %, ki še niso v celoti realizirani. Na ukrepih se sicer izvajajo 
aktivnosti in številni ukrepi so v fazi zaključevanja realizacije. Ob tem je potrebno poudariti, da resorji 
za leti 2016 in 2017 predvideli največ ukrepov za realizacijo oziroma največ izvedbenih aktivnosti. 
Eden od dejavnikov, ki vpliva na podaljšanje rokov za realizacijo ukrepov so tudi podaljšani postopki 
pri sprejemanju predpisov. Potrebno pa je opozoriti na 4 ukrepe iz leta 2016, kjer po poročanju 
resorjev ni zaznati aktivnosti, kljub načrtovanju roka za realizacijo do konca leta 2016 (Tabela št. 7). 
Na grafu št. 2 prikazujemo realizacijo ukrepov po letih. 
 
Graf št. 2: realizacija ukrepov po letih 

 
 
Glede na zapisano bodo naslednji bilateralni sestanki na resorjih v februarju, marcu in aprilu 2017 
usmerjeni v pomoč in pospešitev zaključevanja realizacije ukrepov iz leta 2016 ter čimprejšnjo 
uvajanje aktivnosti na ukrepih, ki so predvideni za izvedbo v letu 2016 in 2017 in se na njihovi 
realizaciji še nič ne dogaja, saj je potrebno ugotoviti ali je prekoračenje rokov pri kar 50 ukrepih 
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posledica nepravilnega planiranja rokov za zaključevanje ukrepov oziroma je potrebno osvetliti vsak 
ukrep posebej in ugotoviti vzroke za prekoračenje rokov ter pristopiti k odpravi le-teh.  
 
V nadaljevanju vsebinsko navajamo nekatere ukrepe, ki so jih resorji realizirali v devetem 
poročevalskem obdobju (1. 9. 2016 do 31. 12. 2016): 

- Vzpostavitev centralnega kreditnega registra; 

Novembra 2016 je bil sprejet Zakon o centralnem kreditnem registru, ki daje podlago za 

vzpostavitev centralnega kreditnega registra, ki bo vseboval podatke o zadolženosti fizičnih 

oseb in poslovnih subjektov. Gre za nadgradnjo obstoječe ureditve, kjer je Banka Slovenije na 

podlagi zakona, ki ureja bančništvo, že upravljala sistem za izmenjavo informacij o boniteti 

strank - fizičnih oseb, medtem ko se bodo v centralnem kreditnem registru po novem zakonu 

zbirali tako podatki o zadolženosti posameznikov kot tudi podjetij (poslovnih subjektov). S 

centralnim kreditnim registrom upravlja Banka Slovenije, ki bo podatke uporabljala za 

izvajanje nalog na področju vodenja denarne politike, zagotavljanja finančne stabilnosti, makro 

bonitetnega nadzora in upravljanja tveganj ter za izvajanje nadzora nad bankami. 

- Znižanje stroškov davčne izvršbe; 

S sprejemom novele Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku so bili znižani stroški, 

povezani s postopkom davčne izvršbe. 

- Uvedba skupnega javnega naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme; 

Ukrep skupnega javnega naročanja na področju zdravstva je realiziran. Izvajajo se skupna 

javna naročila za zdravila in medicinske pripomočke z namenom doseganja najnižjih možnih 

nabavnih cen zdravil, medicinskih pripomočkov in opreme, ob nezmanjšani kvaliteti ter 

vzpostavitvi večje preglednosti tako na strani ponudnikov kot tudi bolnišnic. 

- Sprejem Strategije Digitalna Slovenija 2020; 

S sprejeto strategijo so načrtovani ukrepi za izrabo razvojnega potenciala, ki ga omogočajo 

sodobne IKT rešitve in internet. Predvideni so ukrepi za splošno digitalizacijo družbe, 

inovativno in intenzivno uporabo IKT in interneta, razvoj digitalnega gospodarstva, 

internetnega podjetništva, digitalizacije javnega sektorja, izboljšanje konkurenčnosti IKT 

industrije, razvoja širokopasovne infrastrukture za dostop do interneta visokih hitrosti, razvoja 

e-infrastrukture in vključujoče digitalne družbe. Strategija obravnava IKT in internet kot ključne 

dejavnike naslavljanja gospodarskih in družbenih razvojnih izzivov, ki bodo ob ustreznih 

ukrepih pozitivno vplivali na gospodarski in splošni razvoj sodobne digitalne družbe. 

- Vzpostavitev slovenske digitalne koalicije; 

Na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva, 24. novembra 2016 je bila podpisana izjava o 

vzpostavitvi Slovenske digitalne koalicije - digitalna.si, katere namen je usklajevanje 

digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 

2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne 

družbe in javnega sektorja. 

- Vzpostavitev portala odprtih podatkov Slovenije; 

Ministrstvo za javno upravo je vzpostavilo nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije OPSI, 

ki je zgrajen na odprtokodni programski opremi. OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno 

točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. OPSI po eni strani predstavlja 

centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, torej centralni popis metapodatkov o vseh 

evidencah in podatkovnih zbirkah, ki jih vodijo državni organi, občine in drugi organi javnega 

sektorja in na drugi strani predstavlja enotno spletno mesto tudi za objavo podatkov iz zbirk v 

odprtih in strojno berljivih formatih.  

Portal OPSI poleg podatkov državnih organov vključuje tudi objavo odprtih podatkov lokalnih 

skupnosti. Portal zagotavlja vsem pravico do brezplačne in enostavne ponovne uporabe tistih 

prosto dostopnih podatkov, ki so objavljeni na način "odprtih podatkov" in sicer za katerikoli 

(neprofitni/profitni) namen. 

- Zagotovitev poslovnega portala za domače in tuje poslovne subjekte; 

Z združitvijo spletnih mest e-Vem in Eugo Slovenia je vzpostavljen poslovni portal za domače 

in tuje poslovne subjekte. Hkrati se je izvedla vsebinska in oblikovna nadgradnja spletnega 

mesta e-Vem in objavili pogoji za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev, ki so izrednega 

pomena pri začetnih postopkih registracije poslovnega subjekta, kakor tudi v nadaljevanju 

njegovega poslovanja. 

- Priznavanje teoretičnega dela izpita pri pridobivanju novih kategorij vozniškega izpita; 
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Administrativna in stroškovna razbremenitev v smislu nepotrebnosti prijavljanja in plačevanja 

pristopov k opravljanju izpitov, na način, da se bo opravilo priznavanje že opravljenega dela 

teoretičnega izpita pri pridobivanju novih kategorij vozniškega izpita je bila opravljena s 

sprejemom novega Zakona o voznikih, ki je začel veljati v začetku januarja 2017. 

- Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z odpadki z namenom poenostavitve 

vodenja evidenc; 

Zaradi poenostavitev in poenotenja vodenja evidenc se je poročanje izvajalcev  javnih služb s 

področja ravnanja s komunalnimi odpadki preneslo iz IJSVO baze Ministrstva za okolje in 

prostor na IS ODPADKI bazo Agencije RS za okolje in opravile uskladitve z zahtevami iz 

Uredbe o odpadkih. Prvo poročanje po prenovljenem sistemu se bo opravilo v letu 2017 za 

leto 2016. 

- Sprememba minimalnih pogojev za usposobljenost izvajalcev storitev polnjenja 

avtomobilskih klim; 

V letu 2016 se je opravila ustrezna sprememba Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih 
plinov in ozonu škodljivih snoveh, pri čemer so bili sproščeni pogoji za opravljanje izpita, kar 
pomeni, da so odpravljene mnoge ovire glede vrste in stopnje izobrazbe ter delovnih izkušenj 
za delo s fluroriranimi toplogrednimi plini. Pomembno je, da lahko k izpitom po tej uredbi 
pristopi čim širši krog kandidatov, s čimer se odpravlja eden izmed vzrokov, zakaj osebe, ki so 
delale s fluroriranimi toplogrednimi plini, niso pridobile potrebnih znanj in opravile ustreznega 
izpita. Novost je, da se izpit podeli za nedoločen čas, kar pomeni zmanjšanje administrativnih 
in finančnih obremenitev gospodarstva. 

- Sprememba normativnega dela zakonodaje, ki bo omogočila optimalnejši izkoristek 

javnih in ostalih sredstev za modernizacijo prometno infrastrukturnega omrežja; 

Spremembe predpisov na področju cestne infrastrukture so usmerjene v poenostavljanje, 

racionalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov z namenom optimalnejšega izkoristka 

finančnih sredstev. Kot primer lahko navedemo Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 

opremi na javnih cestah, ki je predvidel pomembno zmanjšanje obsega prometne signalizacije 

na javnih cestah. Prav tako je Pravilnik o rednem vzdrževanju na javnih cestah z nekaterimi 

ukrepi, za katere je bilo ocenjeno, da ne zmanjšujejo standardov prometne varnosti, znižal 

stroške rednega vzdrževanja javnih cest. Poleg navedenega so se s npr. Pravilnikom o 

zaporah na cestah pomembno poenostavile zapore cest in zmanjšal obseg prometne 

signalizacije in prometne opreme.  

- Poenostavitve Pravilnika o označevanju in kategorizaciji mesa; 

Ukinil se je Pravilnik o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa ter sprejel nov Pravilnik 

o kakovosti mesa klavne živine in divjadi. Označevanje mesa se ja na ta način uskladilo z EU 

zakonodajo ter minimalnimi standardi zahtev pri označevanju mesa. 

- Priprava in spremljanje izvajanja Programa ukrepov Vlade RS za preprečevanje 

korupcije za obdobje 2015-16 - ničelna toleranca do korupcije 

Po pripravljenem in sprejetem programu ukrepov za preprečevanje korupcije ter uvedbi 

polletnih poročil za Vlado RS glede izvajanja sprejetih ukrepov je viden napredek programa 

“Ničelna toleranca do korupcije”. Ob tem Komisija za preprečevanje korupcije uspešno vodi 

projekt Načrti integritete, kar zajema mesečno izmenjavo informacij z organi javnega sektorja 

s pomočjo zelo razvite informacijske tehnologije.  
- Poenostavitev postopkov pri prometu s kmetijskimi zemljišči 

Sprejeta je bila uredba, s katero je omogočeno sofinanciranje projektov odprave zaraščanja 
kmetijskih zemljišč. S tem je omogočena vzpostavitev osnovne funkcije kmetijskih zemljišč, ki 
je pridelava hrane, kar je pomemben prispevek k zelenemu gospodarstvu. 

- Priprava primerov dobrih praks povezovanja ohranjanja narave z razvojem v 

zavarovanih območjih; 

Primeri dobrih praks so pripravljeni in objavljeni na spletnih straneh Skupnosti parkov in bodo 

v kratkem objavljeni tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor. 

 



7 

 

1. Pregled realizacije prioritetnih ukrepov Vlade RS 

 
Enotna zbirka ukrepov se je v novembru 2016 dopolnila s prioritetnimi ukrepi Vlade RS. Med njimi so 

tudi določeni pomembni ukrepi, ki imajo sicer daljši rok za izvedbo, vendar so ukrepi zelo kompleksni 

ter je za njihovo realizacijo pomembno začeti s predvidenimi aktivnostmi že v letu 2017. V tabeli št. 3 

prikazujemo stanje realizacije prioritetnih ukrepov vlade RS. 

Tabela št. 3: realizacija prioritetnih ukrepov Vlade RS 

Število ukrepov 
Realizirani 

ukrepi 
Realizirani v 

% 

Delno 
realizirani 

ukrepi 

Delno 
realizirani v 

% 

Nerealizirani 
ukrepi 

Nerealizirani v 
% 

26 3 11,54% 19 73,08% 4 15,38% 

 

Ocenjujemo, da je trenutno stanje na realizaciji zgolj prioritetnih ukrepov Vlade RS primerno, saj je že 

v januarju realiziranih 11 % predvidenih ukrepov, na 73 % se izvajajo predvidene aktivnosti, medtem 

ko se še niso pričele izvajati aktivnosti zgolj na 15 % predvidenih ukrepih. Stanje realizacije prioritetnih 

ukrepov se bo spremljalo bolj pogosto kot običajno, in sicer na mesečnem nivoju na rednih sejah 

vlade, z razlogom, da ne bodo zastajale potrebne izvedbene aktivnosti. 

Graf št. 3: Pregled realizacije prioritetnih ukrepov Vlade RS 

Prioritetni ukrepi Vlade RS

Realizirani ukrepi Delno realizirani ukrepi Nerealizirani ukrepi  

V nadaljevanju, v tabeli št. 4, navajamo podroben pregled ukrepov z nosilci, roki realizacije in 
trenutnim statusom.  
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Tabela št. 4: Pregled realizacije prioritetnih ukrepov po resorjih in rokih realizacije 

 Naziv ukrepa Odgovoren 

resor 

Rok 

realizacije 

Status realizacije 

1. Spodbujanje vlaganj v avdiovizualno produkcijo na način 

refundacije oz. denarnih povračil za tuje produkcije, ki se bodo 

izvajale na ozemlju RS in ki bodo izkazale porabo na ozemlju RS 

MK 22.1.2017 v fazi realizacije 

2. Znižanje stroškov davčne izvršbe MF 31.01.2017 realizirano 

3. Priznavanje teoretičnega dela izpita pri pridobivanju novih kategorij 

vozniškega izpita 

MZI 1.2.2017 realizirano 

4. Zakonska ureditev prevoza pokvarjenih in poškodovanih vozil z 

avtoceste 

MZI 1.3.2017 v fazi realizacije 

5. Sprememba Zakona o kmetijskih zemljiščih MKGP 30.4.2017 v fazi realizacije 

6. Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje MOP 30.4.2017 v fazi realizacije 

7. Ureditev sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega 

zavarovanja 

MZ 31.7.2017 v fazi realizacije 

8. Prenova fizičnih VEM točk za podporo domačim in tujim 

podjetnikom/investitorjem 

MGRT 16.9.2017 v fazi realizacije 

9. Zagotovitev bolj usklajenega in ciljnega pridobivanja in razvoja 

znanja in inovacij ter prenosa v kmetijsko prakso s prenovo 

organiziranosti javnih služb v kmetijstvu 

MKGP 1.12.2017 ni aktivnosti 

10. Ustanovitev probacijske službe MP 1.12.2017 v fazi realizacije 

11. Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave 

administrativnih ovir 

MZI 1.12.2017 v fazi realizacije 

12. Spodbujanje novih tujih neposrednih investicij s pripravo javnih 

razpisov za kapitalske vstope tujih investitorjev v Republiko 

Slovenijo 

MGRT 1.12.2017 v fazi realizacije 

13. Ureditev področja koncesij v zdravstvu MZ 31.12.2017 v fazi realizacije 

14. Popolna liberalizacija cen naftnih derivatov  MGRT 31.12.2017 v fazi realizacije 

15. Skupno javno naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in 

opreme 

MZ 31.12.2017 realizirano 

16. Enotna izvozna platforma in večja podpora izvozu MZZ 31.12.2017 ni aktivnosti 

17. Prenova ureditve zelenega javnega naročanja MJU 31.12.2017 v fazi realizacije 

18. Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava 

izhodišč za ureditev sistema 

MJU 31.12.2017 v fazi realizacije 

19. Vzpostavitev davka na nepremičnine s sprejemom novega zakona MF 1.1.2018 v fazi realizacije 

20. Reforma in optimizacija mreže sodišč MP 2.1.2018 ni aktivnosti 

21. Izboljšanje informatiziranosti pravosodnih organov in njihova večja 

transparentnost 

MP 2.1.2018 v fazi realizacije 

22. Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine 

(spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, 

ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba 

spomeniškovarstvenega razpisa 

MK 31.10.2018 ni aktivnosti 

23. Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za gospodarstvo MIZŠ 30.6.2019 v fazi realizacije 

24. Vzpostavitev centra znanosti MIZŠ 31.12.2022 v fazi realizacije 

25. Boljša uprava Izvajanje projekta STOP birokraciji MJU 31.12.2022 v fazi realizacije 

26. Enotna poslovna točka (EPT) Izvedba popisov vseh vstopnih 

pogojev ter njihova objava na svetovnem spletu 

MJU 31.12.2022 v fazi realizacije 

 

 

http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/realizacija-ukrepov/ukrep/598
http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/realizacija-ukrepov/ukrep/600
http://www.enotnazbirkaukrepov.gov.si/realizacija-ukrepov/naloga/859
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3. Pregled realizacije ukrepov po resorjih 
 
V tabeli št. 5 navajamo podatke v zvezi z realizacijo ukrepov po posameznih resorjih. Ob pregledu 
števila predvidenih ukrepov so v tabeli navedeni tudi podatki o realizaciji in delni realizaciji.  

 

Tabela št. 5: Kumulativna realizacija ukrepov po resorjih 

Ministrstvo 
Število 

ukrepov 
Realizirani 

ukrepi 
Realizirani 

v % 

Delno 
realizirani 

ukrepi 

Delno 
realizirani v % 

Nerealizirani 
ukrepi 

Nerealizirani v % 

MOP 65 27 41,54% 32 49,23% 6 9,23% 

MGRT 59 38 64,41% 19 32,20% 2 3,39% 

MDDSZ 37 26 70,27% 8 21,62% 3 8,11% 

MF 31 25 80,65% 5 16,13% 1 3,23% 

MzI 29 11 37,93% 13 44,83% 5 17,24% 

MJU 28 10 35,71% 14 50,00% 4 14,29% 

MKGP 26 14 53,85% 9 34,62% 3 11,54% 

MIZŠ 18 7 38,89% 11 61,11% 0 0,00% 

MZ 16 7 43,75% 8 50,00% 1 6,25% 

MP 14 9 64,29% 4 28,57% 1 7,14% 

SVRK 11 7 63,64% 3 27,27% 1 9,09% 

MNZ 7 5 71,43% 2 28,57% 0 0,00% 

MK 4 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00% 

MZZ 3 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 

MO 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

*Poudariti je potrebno, da se ukrepi glede na resorje obravnavajo nekoliko prilagojeno, saj se v enotni zbirki ukrepov pojavljajo 

tudi ukrepi, ki imajo deljene pristojnosti med resorji.  

 

Ob pregledu realizacije po posameznih resorjih je potrebno izpostaviti, da gre za kumulativni pregled 

vseh zastavljenih ukrepov od vzpostavitve Enotne zbirke v letu 2013. Vsaj tretjina ukrepov je takšnih, 

ki so sistemske narave in imajo roke za realizacijo postavljene ob koncu leta 2017, 2018 ali daljše. 

Slednje se posledično odraža tudi na sami (ne)uspešnosti realizacije po resorjih. V zadnjem 

poročevalskem obdobju so resorji na novo realizirali 17 ukrepov, prav tako so na novo začeli izvajati 

na 10 ukrepih, kjer še v preteklosti ni bilo izvedenih aktivnosti. 

 

Zaradi izpostavljenega v nadaljevanju podajamo ločeno statistiko po resorjih, in sicer zgolj za 

planirane ukrepe v letu 2016 z rokom realizacije do 31.12.2016.  
 

Tabela št. 6: Realizacija po resorjih v letu 2016 

Ministrstvo 
Število 

ukrepov 
Realizirani 

ukrepi 2016 
Realizirani 
ukrepi % 

Delno 
realizirani v 

2016 
Delno 

realizirani % 
Nerealizirani  
ukrepi 2016 

Nerealizirani  
ukrepi % 

SVRK 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

MJU 4 3 75,00 1 25,00 0 0,00 

MF 6 4 66,67 2 33,33 0 0,00 

MKGP 6 3 50,00 3 50,00 0 0,00 

MZI 9 4 44,44 4 44,44 1 11,11 

MOP 28 10 35,71 17 60,71 1 3,57 

MGRT 9 3 33,33 6 66,67 0 0,00 

MDDSZ 11 3 27,27 6 54,55 2 18,18 

MZ 6 1 16,67 5 83,33 0 0,00 

MP 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

MIZŠ 1 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

MK 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MO 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MNZ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

MZZ 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Skupaj 83 33 39,76% 46 55,42% 4 4,82% 

 
Iz tabele št. 6 je razvidno da pri posameznih ukrepih, ki so v fazi realizacije oziroma so še 

nerealizirani, ni bilo ustreznega planiranja izvedbenih rokov. Podajamo tudi grafični prikaz realizacije 

po resorjih v letu 2016. 
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Graf št. 4: realizacije ukrepov po resorjih za leto 2016 

 
 

 

V nadaljevanju navajamo 4 ukrepe,  s predvidenim rokom realizacije 31.12.2016 in trenutnim statusom 

»nerealiziran«. 

 

Tabela št. 7: Ukrepi z rokom realizacije 31.12.2016 na katerih ni bilo izvedenih aktivnosti 

 Naziv ukrepa Odgovoren 

resor 

Rok za realizacijo 

1. Sprejeti podzakonski akt o metodologiji za vodenje evidenc na področju dela 

pri delodajalcih 

MDDSZ 31.12.2016 

2. Preučitev višine (najnižjih) predpisanih mer glob za vse prekrške, predpisane v 

Zakonu o nepremičninskem posredovanju 

MOP 31.12.2016 

3. Priprava strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne 

infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju 

MZI 31.12.2016 

4. Priprava programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlovanje na zelenih 

delovnih mestih 

MDDSZ 31.12.2016 

 
V zvezi z navedenimi ukrepi se bodo s koordinatorji na resorjih izvedli bilateralni sestanki v februarju, 
marcu in aprilu 2017, usmerjeni v pomoč za začetek izvajanja aktivnosti.  
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4. Pregled realizacije ukrepov po dokumentih uvrščenih v enotno zbirko ukrepov 
 

V tabeli št. 8 so zbrani kumulativni podatki o številu sprejetih ukrepov v enotni zbirki z vidika 

predlagateljev ter njihova trenutna stopnja realizacije po devetem poročevalskem obdobju. Enotna 

zbirka ukrepov se je dopolnila s 26 prioritetnimi ukrepi Vlade RS in enim ukrepom iz DigitAgenda 2016 

(Gospodarske zbornice Slovenije).  
 
 

Tabela št. 8: Zbirni pregled realizacije po dokumentih uvrščenih v enotno zbirko 

Zaveza 
Število 

ukrepov 
Realizirani 

ukrepi 
Realizirani 

v % 

Delno 
realizirani 

ukrepi 

Delno 
realizirani v 

% 

Nerealizirani 
ukrepi 

Nerealizirani 
v % 

Zahteve slovenske obrti in 
podjetništva 

44 31 70,45% 9 20,45% 4 9,09% 

Agenda 46+ 44 33 75,00% 11 25,00% 0 0,00% 

Agenda MG 25 16 64,00% 6 24,00% 3 12,00% 

Trgovinska zbornica Slovenije 10 4 40,00% 6 60,00% 0 0,00% 

Manifest industrijske politike 30 10 33,33% 18 60,00% 2 6,67% 

Ovire za TNI 25 18 72,00% 7 28,00% 0 0,00% 

STOP birokraciji 105 80 76,19% 23 21,90% 2 1,90% 

Paket ukrepov za spodbujanje 
gospodarstva 

21 13 61,90% 8 38,10% 0 0,00% 

Obvladovanje sive ekonomije v RS 24 17 70,83% 6 25,00% 1 4,17% 

Kisik za gospodarstvo 17 12 70,59% 5 29,41% 0 0,00% 

Pogodba med delom in kapitalom 20 16 80,00% 3 15,00% 1 5,00% 

Akt za mala podjetja/Načela SBA 146 91 62,33% 49 33,56% 6 4,11% 

 DigitAgenda 2016 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Prioritete Vlade RS 26 3 11,54% 19 73,08% 4 15,38% 

*Poudariti je potrebno, da se ukrepi glede na dokumente na podlagi katerih so uvrščeni v enotno zbirko, obravnavajo nekoliko 

prilagojeno, saj lahko en ukrep hkrati izpolnjuje zaveze iz različnih dokumentov.  

 

Stopnja realizacije ukrepov glede na dokumente, na podlagi katerih se je posamezne ukrepe uvrstilo v 

enotno zbirko ukrepov, kaže na to, da se je od preteklega poročevalskega obdobja, v katerem je bilo 

število realiziranih ukrepov 323, v tokratnem poročevalskem obdobju dvignila na 345 realiziranih 

ukrepov.  

5. Pregled realizacije ukrepov glede na področje 

 
V tabeli št. 9 so zbrani podatki o stopnji realizacije ukrepov razvrščenih po posameznih področjih, ki 
sestavljajo enotno zbirko. 
 
Tabela št. 9: Zbirni pregled realizacije po področjih iz enotne zbirke 

Področje 
Število 

ukrepov 
Realizirani 

ukrepi 
Realizirani v 

% 

Delno 
realizirani 

ukrepi 

Delno 
realizirani v % 

Nerealizirani 
ukrepi 

Nerealizirani 
v % 

Okolje, prostor 64 30 46,88% 30 46,88% 4 6,25% 

Razvojni zagon 39 20 51,28% 14 35,90% 5 12,82% 

Odprava administrativnih ovir 38 26 68,42% 8 21,05% 4 10,53% 

Ostalo 21 7 33,33% 8 38,10% 6 28,57% 

Siva ekonomija 21 16 76,19% 4 19,05% 1 4,76% 

Delovno pravo, pokojninsko 
pravo  

16 11 68,75% 3 18,75% 2 12,50% 

Davki 14 8 57,14% 6 42,86% 0 0,00% 

Izobraževanje, kadri, mladi 14 8 57,14% 5 35,71% 1 7,14% 

Podporno okolje 14 7 50,00% 7 50,00% 0 0,00% 

Sociala 13 8 61,54% 5 38,46% 0 0,00% 

Internacionalizacija 12 11 91,67% 1 8,33% 0 0,00% 

Javna naročila 12 8 66,67% 4 33,33% 0 0,00% 

Zdravje, varnost 12 5 41,67% 6 50,00% 1 8,33% 

Promet 11 3 27,27% 6 54,55% 2 18,18% 

Specializacija 9 6 66,67% 2 22,22% 1 11,11% 

Plačilna disciplina 8 7 87,50% 1 12,50% 0 0,00% 
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6. Ugotovitve ob devetem poročanju za obdobje od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 

 
Ocenjujemo, da ob tem, da se je Enotna zbirka ukrepov dopolnila z novimi ukrepi, dvignilo tudi stanje 

realizacije le-teh in je trenutno na 57 %, pri čemer se je na novo realiziralo 17 začrtanih ukrepov, hkrati 

pa so resorji pristopili k izvajanju 10 novih ukrepov, na katerih še prej ni bilo zaznanih aktivnosti. Prav 

tako se izvajajo aktivnosti na 34 % ukrepov, medtem ko se aktivnosti niso začele na 8 % zastavljenih 

ukrepih.  

Primerjava napredka med 8. in 9. poročanjem pokaže, da je le-ta primeren, saj se Enotna zbirka 

nenehno dopolnjuje z novimi ukrepi, ne glede nato pa raste realizacija začrtanih ukrepov, kakor tudi 

raste število ukrepov pri katerih resorji izvajajo aktivnosti v smeri njihove realizacije, ob tem pa je 

pomembno, da se zmanjšuje tudi število ukrepov, kjer se še niso začele nikakršne aktivnosti. 

Ob predmetnem poročanju posebej izpostavljamo, da je iz leta 2016, torej s predvidenim rokom 
realizacije 31.12.2016, ostalo še za dokončno realizacijo 50 ukrepov, od tega 46 z že začetimi 
aktivnostmi oziroma že v fazi zaključevanj in 4 ukrepi na katerih se aktivnosti še niso začele. Tem 
ukrepom bomo s koordinatorji na resorjih posvetili največjo možno pozornost pri izvedbi bilateralnih 
sestankov na resorjih v februarju, marcu in aprilu 2017. Napori bodo usmerjeni v pomoč za začetek 
izvajanja aktivnosti oziroma samo zaključevanje realizacije ukrepov.  
 
Prioritetni ukrepi vlade se bodo spremljali mesečno na sejah vlade. V spomladanskem obdobju bo 
pozornost usmerjena v 4 prioritetne ukrepe Vlade RS, ki imajo predviden rok realizacije do konca 
aprila 2017. 
 
 
 


