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1 Podporno okolje (PodO) 

 

Zap. 
št. 

Zap. 
št. v 
ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za realizacijo Sodelujoči 
Rok za 

realizacijo 

1. 1. 
Poenostavitev vstopnih pogojev za opravljanje 
dejavnosti na trgu MNZ MDDSZ 31.12.2015 

2. 2. 
Vzpostavitev Poslovnega SOS-a za poslovne 
subjekte - REŠI TEŽAVO Z DRŽAVO! MNZ UKOM 2013 

3. 3. 
Zagotovitev spodbudnejšega poslovnega okolja za 
investitorje MGRT/MNZ vsi resorji 2015 

4. 4. 

Vzpostavitev enotnega postopka za pridobitev 
dovoljenja za prebivanje in delo tujcev preko 
enotne točke za izdajo MNZ MDDSZ 31.1.2014 

5. 5. 
Vzpostavitev enotnega in enkratnega poročanja na 
enem mestu – na javnem portalu AJPES MF 

MGRT, MNZ, 
AJPES, MDDSZ, 

SURS, CURS, 
DURS 2015 

6. 6. 
Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v 
enem registru MGRT 

MP, AJPES, 
MNZ 2020 

7. 7. 

Dosledno izvajanje smernic za boljšo zakonodajo, 
zlasti strokovne ocene učinkov na poslovno okolje 
in skladnost z EU direktivami MNZ vsi resorji 

Stalna 
naloga 

8. 8. 
Določiti naloge agencije SPIRIT, ki bo skrbela tudi za 
uresničevanje politike tehnološkega razvoja MGRT  2013 

9. 9. 

Vključitev obrtno-podjetniškega zborničnega 
sistema med pomembne institucije podpornega 
podjetniškega okolja MGRT  2013 

10. 10. 
Spodbujanje pozitivne naravnanosti do ponovnega 
zagona (promocija) MGRT  2013 
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2 Siva ekonomija (SE) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 
ED 

Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelujoči 
Rok za 

realizacijo 

1. 11.  
Vpeljava učinkovitega sistema boja proti delu na 
črno 

MF MGRT 2013 

2. 12.  

Zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na črno in 
učinkovitejši nadzor nad kršitvami zakona, 
proučitev možnosti za uresničitev pripomb in 
predlogov nadzornih organov iz poročila vladne 
komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in 
zaposlovanja na črno za leto 2012. 

MF, 
MDDSZ 

MGRT, 
MKO, 
MZIP, MNZ 
(in njihovih 
nadzornih 
organov). 

2014 

3. 13.  
Povečanje deleža prijave pridelka vina in povečanje 
obsega nadzora nad prijavo. 

MKO  1.10.2013 

4. 14.  

Preprečitev dajanja na trg nezakonito 
pridobljenega lesa in proizvodov iz takega lesa z 
doslednim izvajanjem uredb št. 995/2010/EU in št. 
607/2012/EU. Izvajanje se bo zagotavljalo s 
kazenskimi sankcijami, določenimi v Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih 
(ULRS št. 63/13), ki poleg glob vsebujejo tudi 
odvzem lesa in lesnih proizvodov nezakonitega 
izvora, in poostrenim nadzorom, v katerega sta 
poleg gozdarske inšpekcije vključeni  tudi Policija in 
Carinska uprava RS. Poostren nadzor bo potekal 
tako v zasebnih kakor tudi državnih gozdovih ter 
med vsemi gospodarskimi subjekti, ki dajejo v 
Sloveniji prvič na trg les in lesne proizvode, ne 
glede na to, iz katere države izhajajo. 
Podrobnejša opredelitev izvajanja storitev v 
gozdovih v okviru strojnih krožkov. 

MKO  2013 

5. 15.  
Opredeliti enotni postopek za registracijo vseh 
nosilcev dejavnosti, ki so povezane z proizvodnjo, 
predelavo in distribucijo živil. 

MKO  2014 

6. 16.  
Urediti področje dopolnilnih dejavnosti. 
Jasnejša razmejitev gostinske dejavnosti in turizma 
na kmetiji. 

MKO  2013 

7. 17.  
Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah 
gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne 
vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov 

MNZ 
AJPES, 
SURS, 
MGRT 

2014 

8. 18.  
Jasna razmejitev, tudi računovodska, javne 
zdravstvene dejavnosti od zasebne oziroma 
dopolnilne zdravstvene dejavnosti in lažji nadzor. 

MZ  2013 

9. 19.  

Določitev jasnih pogojev za pridobitev in odvzem 
dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti 
ter vzpostavitev registra izvajalcev in registra 
zdravstvenih delavcev, ki bo na voljo MZ, 
pristojnim inšpektorjem in pristojnim zbornicam 
ter financerju.  

MZ  2013 

10. 20.  
Določitev jasnih pogojev za opravljanje poklica 
oziroma za samostojno opravljanje zdravstvenih 
storitev, torej jasna določitev kvalifikacije.  

MZ  2013 

11. 21.  
Določitev pogojev in postopkov za podelitev in 
odvzem koncesij, ki jih bo mogoče podeliti le z 
razpisom na podlagi koncesijskega akta, ki ga izda 

MZ  2013 
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minister. 

12. 22.  

Prepoved oglaševanja zdravstvene dejavnosti 
oziroma izvajalcev zdravstvene dejavnosti ter 
prepoved, da izvajalci zdravstvene dejavnosti 
oglašujejo proizvode oziroma storitve. 

MZ  2013 

13. 23.  

Omejitev opravljanja storitev pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti za zdravstvene delavce, ki 
so zaposleni pri izvajalcu javne zdravstvene 
dejavnosti, in omejitev sklepanja podjemnih 
pogodb z lastnimi zaposlenimi ali zaposlenimi pri 
drugih izvajalcih javne zdravstvene dejavnosti. 
Zdravstveni delavec bo moral od delodajalca ob 
izpolnjevanju določenih pogojev predhodno 
pridobiti soglasje za delo pri drugem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti, ki bo omejeno na 12 
mesecev z možnostjo preklica in na največ 6 ur 
tedensko. Javni zdravstveni zavod lahko sklene 
podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem le ob 
izpolnjevanju določenih pogojev in največ za 12 
mesecev ob obdobju 24 mesecev. Uvaja se tudi 
obveznost vodenja evidenc o izdanih soglasjih in 
sklenjenih podjemnih pogodbah. 

MZ  2013 

14. 24.  

Podrobna ureditev zbornic v zdravstvu, še posebej 
postopkov in pogojev za pridobitev javnih 
pooblastil. Boljša opredelitev nalog, ki se lahko 
izvajajo v sklopu javnega pooblastila. 

MZ  2013 

15. 25.  

Podrobnejša določitev nadzora pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti za zagotavljanje 
zakonitosti, strokovnosti, kakovosti in varnosti 
dela, v okviru upravnega nadzora bo tako MZ lahko 
izvajal tudi strokovni nadzor ter nadzor nad 
izvajanjem predpisov s področja zdravstvene 
dejavnosti in področja materialnega poslovanja. 

MZ  2013 

16. 26.  
Področje zdravilstva v vseh delih urediti na novo. 

MZ 
MNZ, 
MGRT 

2014 

17. 27.  

Urediti področje študentskega dela v skladu z 
načelom »vsako delo šteje«, tako da bodo dijakom 
in študentom zagotovljene minimalne socialne in 
ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti zlorabe in 
nepravilnosti na tem področju. 

MDDSZ  2014 

18. 28.  

Razširiti nabor del v okviru osebnega dopolnilnega 
dela in poenostavitev priglasitve ODD. 

MDDSZ MF 

šest 
mesecev 

po 
uveljavitv
i novega 
zakona. 

19. 29.  
Učinkovitejše delovanje in jasnejše pristojnosti 
IRSD 

MDDSZ  2013 

20. 30.  
Spodbujanje varnosti in zdravja pri delu v splošni 
javnosti in pri delodajalcih  

MDDSZ  2014 

21. 31.  
Poostren nadzor IRSD nad imetniki dovoljenj za 
opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu 

MDDSZ  2014 

22. 32.  
Dopolnitev postopkov za nadzor in ukrepanje v 
primeru nedovoljenega izkoriščanja mineralnih 
surovin. 

MZIP IRSPEP 2013 

23. 33.  
Uvedba t.i. "prevoznice" za prevoz mineralne 
surovine za preprečitev odvažanja in trgovanja z 
mineralno surovino iz dovoljenih pridobivalnih 

MZIP  2014 
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prostorov brez evidentiranja. 

24. 34.  

Za nadzor nad obsegom sive ekonomije se 
periodično preverijo ponudbe letalskih storitev na 
spletnih straneh, družabnih omrežjih in v tiskanih 
medijih in jih primerjajo z uradnimi evidencami 
izdanih dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti 
(npr.  ponudba letenja z jadralnimi padali, 
panoramski leti ipd.). Prav tako se preverijo na tak 
način objavljeni opisi "strank" o uporabljenih 
storitvah. Vsaka tako ugotovljena razlika se preveri 
z inšpekcijskim nadzorom. 

MZIP CAA 2014 

25. 35.  
Urediti možnost večje prožnosti dela na področju 
prevozov v cestnem prometu (predvsem taksistov 
in voznikov avtobusov). 

MZIP 
MKO, MK, 
MNZ, MO 

2014 

26. 36.  

Zagotoviti ustrezno evidentiranost in obravnavo 
celotnega obsega nedovoljenih gradenj, določiti 
pogoje in postopek, pod katerimi se določene 
neproblematične gradnje lahko legalizira in s tem 
sanira posledice sive ekonomije na tem področju, 
vključno s plačilom odškodnine za degradacijo 
prostora, obenem pa se pripravi takšna nova 
prostorska in gradbena zakonodaja, ki bo odpravila 
razloge za pojav nedovoljenih gradenj ter 
zagotovila učinkovite mehanizme za njihovo hitro 
odkrivanje in ukrepanje v zvezi z njimi. 

MZIP MNZ 2015 

27. 37.  Nova ureditev trga umetnin MK  2014 

28. 38.  

Povečanje zahtevnosti konkurenčne prepovedi za 
zaposlene v javnem sektorju kulture. 
Zahteva do samozaposlenih na področju kulture in 
samostojnih novinarjev za podpis izjav, da svojih 
storitev za naročnike ne opravljajo brez računov. 

MK  2013 

29. 39.  

Pri strokovnem nadzoru izvajanja restavratorskih in 
gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov 
dodatna pozornost na način plačevanja zaposlenih 
pri izvajalcih/podizvajalcih ter na višino uradno 
plačanih tarif. 
Zaostritev konkurenčne prepovedi javno 
zaposlenih restavratorjev. 
Sprejetje pravilnika o usposobljenih izvajalcih po 
105. členu ZVKD. 

MK  2013 

30. 40.  
Obvladovanje gotovinskega poslovanja 

MF 
DURS, 
CURS 

2013 

31. 41.  Preprečevanje izogibanja trošarinskim obveznostim MF CURS 2013 

32. 42.  

Spodbujanje občutka zavezanosti 

MF, 
MDDSZ, 

NEVLADNI 
SEKTOR 

 2014 

33. 43.  
Povezovanje informacijskih zbirk in skupno 
ukrepanje inšpekcij 

MF  2014 

34. 44.  

Ugotavljanje nedoslednosti med izkazanimi 
prihodki in premoženjskim stanjem posameznikov 
z obdavčitvijo kršiteljev, kar bi imelo tako davčni 
kot psihološki pozitiven učinek. 

MF  2014 
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3 Plačilna disciplina (PD) 

 

Zap. št. 

Zap. 
št. v 
ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelujo
či 

Rok za 
realizacijo 

1. 45. Neustrezna stečajna regulativa MP  2013 

2. 46. 

Država, ki je dolžnica MSP (mikro, malim in srednjim 
podjetjem), naj avtomatično kompenzira svoj dolg do 
upnikov pri davčnih obveznostih takšnih 
nepoplačanih upnikov. MF  2013 

3. 47. Povečanje učinkovitost izvršilnih postopkov MP  2013 

4. 48. Spremembe pri ustanavljanju podjetij MGRT MF 31.12.2013 

5. 49. 

Preprečitev (namernega zapiranja starih in) odpiranja 
novih gospodarskih subjektov z namenom, da dolgovi 
starega subjekta ostanejo neporavnani MGRT MP 2013 

6. 50. 
Spoštovanje plačilnih rokov s strani neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov MF 

Vsi 
resorji 2013 

7. 51. Zagotovitev koordiniranega delovanja javnih skladov MGRT  2014 
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4 Javna naročila (JN) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelujo
či 

Rok za 
realizacijo 

1. 52.  
Dosledno izvajanje poostrenega nadzora nad 

korupcijo pri javnih naročilih MF MNZ 2014 

2. 53.  

Uveljavitev zelenega javnega naročanja pri gradnji 
in obnovi cest, z vključevanjem okoljskih meril pri 

javnem naročanju  MKO 
MF, 

MZIP 31.12.2013 

3. 54.   Uvedba obvezne izvršnice MF  2013 

5. 55.  Nadgradnja portala javnih naročil MF  2013 

6. 56.  Izvedba projekta e-javna naročila  MNZ MF 2015 

7. 57.  Prenova sistema javnega naročanja MF MNZ 2015 

8. 58.  

Poenostavitev postopkov izvajanja javnih razpisov 
za sofinanciranje projektov oziroma programov 

preko oblikovanja novih normativnih rešitev (ZJF), 
in zmanjšanja administrativnih bremen.  MF MNZ 2013 

9. 59.  
Poenostavitev postopkov za črpanje evropskih 

sredstev MGRT MNZ 2013 

10. 60.  Izboljšave informacijskega sistema ISARR MGRT MNZ 2013 

11. 61.  

Poenostavitev postopka za likvidnostno zadolžitev 
pri EU projektih, ki se ne vrnejo znotraj tekočega 

leta. Likvidnostna sredstva zadolžitev za izvedbo EU 
projekta se mora po sedanjem sistemu do konca 

leta vrniti in pred tem zadolžiti za likvidnostni 
prehod preko leta, kar samo zapleta in birokratizira 

postopke. MGRT MF, MNZ 2013 

12. 62.  

Zaradi skrajšanja dolgotrajnih postopkov naročanja 
strokovnih podlag in DPN, bi bilo potrebno, da 
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za 
finance v sodelovanju pripravijo priporočila za 

izvedbo javnega naročanja strokovnih podlag in 
DPN MZIP/MF MNZ 2013 
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5 Davki (Dav) 

 

Zap. št. 

Zap. 
št. v 
ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelujo
či 

Rok za 
realizacijo 

1. 63. 

Zahteva za omejitev prenosa podjetja zasebnika le med 
družinskimi člani ter zahteva, da se mora pogodba o 

prenosu podjetja na pravnega naslednika skleniti v notarski 
obliki.  

 
  MGRT MF 2013 

2. 64. 
Poenostavitev pravil računovodenja in ugotavljanja davčne 

osnove za mikro in mala podjetja MGRT MF 1.4.2014 

3. 65. Poenostavitev obrazcev in postopkov pri poslovanju z DURS MF MNZ 2013 

4. 66. 
Poenostavitev postopkov za odlog in obročno plačevanja 

davkov MF MNZ 2013 

5. 67. 
Zagotovitev reševanja pritožb v davčnem postopku v 

razumnih rokih MF MNZ 2015 

6. 68. 

Prenova sistema pavšalne obdavčitve in zmanjšanje 
administrativnih bremen za samostojne podjetnike in mikro 

podjetja  MGRT MF; MNZ 2014 



 

 9 

6 Delovno pravo, pokojninsko pravo (DelP) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelujo
či 

Rok za 
realizacijo 

1. 69.  
Pravočasnost in ustrezna priprava izvedbenih aktov 

reforme dela MDDSZ MF, MZ 2014 

2. 70.  
Poenostavitev postopka prijave v obvezna socilna 

zavarovanja (e-prijave), obvezno za vse poslovne subjekte MDDSZ 

MZ, 
MNZ, 
ZZZS, 
ZPIZ 2015 

3. 71.  

Prečisti naj se register delovnih mest, ki so vključena v 
sistem poklicnega zavarovanja, in se s tem zmanjša 

stroškovna obremenitev delodajalca MDDSZ   2014 

4. 72.  
Sprememba v sistemu subvencioniranja študentske 

prehrane.  MDDSZ MNZ 2013 

5. 73.  

Poenostaviti področje usposabljanja za prvo pomoč za 
samostojne podjetnike posameznike – samozaposlene 

oziroma mikro poslovne subjekte  
MDDSZ/M

Z MNZ 2013 

6. 74.  

Zagotovitev spletnega orodja, ki bo brezplačno na voljo 
zlasti delodajalcem, ki zaposlujejo majhno število 

delavcev, da sami ocenijo tveganja v svojih organizacijah MDDSZ MNZ 2014 

7. 75.  
Sprejeti podzakonski akt o  metodologiji za vodenje 

evidenc na področju dela pri delodajalcih MDDSZ MNZ 2013 

8. 76.  
Delovni spori naj se rešujejo tudi izvensodno, zlasti z 

arbitražo in mediacijo. MP 
MDDSZ/

MNZ 2013 

9. 77.  
Poenostavitev prijav s področja varnosti in zdravja pri 

delu.  MDDSZ MNZ 2013 

10. 78.  

Zagotovitev pravnih podlag za vzpostavitev neposrednega 
dostopa inšpektorata  za delo do podatkov iz nekaterih 

uradnih evidenc drugih nadzornih organov, ki  jih 
potrebuje pri svojem delu MDDSZ  2014 

11. 79.  

Vzpostavitev nacionalnega sistema plačanega 
pripravništva tudi s pomočjo evropskih strukturnih 

skladov  MDDSZ  2014 

12. 80.  
Sprememba definicije minimalne plače v dialogu s 

socialnimi partnerji MDDSZ  2014 

13. 81.  

Povečanje sredstev za programe aktivne politike 
zaposlovanja in njihova priprava skupaj s socialnimi 

partnerji MDDSZ  2014 

14. 82.  Uvedba javnofinančno vzdržne pokojninske reforme. MDDSZ  2014 

15. 83.  Krepitev pomena kolektivnih pogodb  Horizontalni ukrep 2014 

16. 84.  
Zagotovitev avtonomije in neodvisnosti socialnih 

partnerjev Horizontalni ukrep 2014 

17. 85.  

Obravnava zakonodaje, ki ima neposreden ali posreden 
vpliv na delavske in socialne pravice na Ekonomsko 

socialnem svetu (ESS) Horizontalni ukrep 2014 

18. 86.  Revidiranje kazenske zakonodaje Horizontalni ukrep 2014 
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7 Odprava administrativnih ovire (OAO) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovor

en za 
realizacij

o Sodelujoči 
Rok za 

realizacijo 

1. 87.  

Odprava poročanja o plačah na različnih obrazcih z 
združitvijo podatkov poročanja na skupnem 

obrazcu oziroma poročilu MF 

AJPES, 
ZPIZ, 

MDDSZ, 
SURS, 

DURS / 
MNZ 31.12.2014 

2. 88.  

V Zakonu o igrah na srečo je potrebno izvzeti iz 
prepovedi oglaševanja tuje gospodarske družbe, ki 
legalno organizirajo igre na srečo v svojih državah 

in omogočiti prenosljivost licenc zaposlenih v 
igralništvu med koncesionarji. MF MNZ 2013 

3. 89.  

Potrebno je spremeniti Pravilnik o nadzornem 
informacijskem sistemu igralnih naprav in Pravilnik 

o tehničnih zahtevah za igralne naprave za 
izvajanje iger na srečo in postopku ugotavljanja 

skladnosti.  MF  2013 

4. 90.  Vzpostaviti e-vročanje MF MNZ 1.1.2016 

5. 91.  
Uvedba e-poslovanja med zavezanci in CURS na 

področju trošarin.  MF CURS, MNZ 2015 

6. 92.  
Vzpostavitev programske podpore za odmero 

davka od dediščin in daril  MF 
DURS, 
MNZ 2014 

7. 93.  
Pohitritev in poenostavitev postopkov pri izdajanju 

potrdil o poravnanih davkih in prispevki MF 
DURS, 
MNZ 2014 

8. 94.  
Poenostavitev postopkov pri zaračunavanju DDV za 
prevožene kilometre za tuje turistične prevoznike MF 

DURS, 
MNZ 2014 

9. 95.  

Spremenjena tehnika postopkov - oddaja vlog za 
dovoljenja na elektronski način (po Zakonu o 

nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo).  MGRT MNZ 2016 

10. 96.  
Zagotovitev prostega dostopa in prevoda 

standardov, ki so podlaga za izvajanje predpisov MGRT  2013 

11. 97.  Sprememba predpisov, ki urejajo firmo MGRT 
AJPES, 

MNZ, MK 2014 

12. 98.  Odprava odplačnih služnosti MP MNZ 2013 

13. 99.  
Proučitev in ureditev možnosti vlaganja ZK 

predlogov s strani občin  MP MNZ 2014 

14. 100.  Odprava administrativnih ovir na področju sodstva  MP MNZ 2014 

15. 101.  
Poenostavitev postopka za podaljšanje pravice do 

preživnine na sodišču  MP MNZ 2013 

16. 102.  

Analiza delovanja ZBPP v praksi, poenostavitev 
postopka uveljavljanja BPP in ugotavljanja pogojev 
za dodelitev BPP ter priprava predloga sprememb 

zakona  MP MNZ 2014 

17. 103.  Poenostaviti postopek razlastitve MP 
MZIP, 

MKO, MNZ 2013 

18. 104.  Poenostaviti sedanji sistem vpisa komasacij v ZK  MP VS RS, MNZ 2013 

19. 105.  Sprememba organizacije sodišč MP MNZ 2015 

20. 106.  Vzpostaviti internetne dražbe MP MNZ 2013 

21. 107.  Uvedba elektronske obdelave vlog na javne razpise MK MNZ 2014 

22. 108.  Sprememba Zakona o varstvu kulturne dediščine MK MNZ 2013 
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23. 109.  
Poenostavitev upravnih postopkov pri 
izpolnjevanju različnih vlog in obrazcev MNZ  2014 

24. 110.  Uvedba elektronskega naročanja osebne izkaznice MNZ  2014 

25. 111.  

E-vpogledi v REK obrazce, e-dostop do podatkov o 
socialnih prejemkih in posodobitev informacijskega 

sistema upravno notranjih zadev 
MNZ/M

DDSZ UE 2013 

26. 112.  
Uvedba možnosti prioritetne izdelave dovoljenj za 

prebivanje MNZ UE 2013 

27. 113.  

Poenostaviti postopke pri vsakoletnem (na isti 
lokaciji) pridobivanju dovoljenj za prodajo 

pirotehničnih izdelkov.  Postopek je 
administrativno preobremenjen in izdaja 

dovoljenja traja predolgo.  MNZ  2014 

28. 114.  
 Omogočiti tujcem plačilo kazni s plačilno kartico 

na kraju prekrška MNZ  2013 

29. 115.  

Pri prenosu EU predpisov na področju kmetijstva v 
Sloveniji je potrebno znižati opredeljene standarde 

na raven minimalnih zahtev EU predpisov. MKO  2013 

30. 116.  
Poenostavitev in debirokratizacija državnih 

subvencij.  MKO  2013 

31. 117.  

Poenostavitev postopkov in odprava 
administrativnih bremen na področju Zakona o 

živinoreji MKO  2013 

32. 118.  

Poenostavitev postopkov in odprava 
administrativnih bremen na področju Zakona o 

zaščiti živali MKO  2013 

33. 119.  

Poenostavitev postopkov in odprava 
administrativnih bremen na področju Zakona o 

kmetijstvu MKO  2013 

34. 120.  
Poenostavitev postopkov pri prometu s kmetijskimi 

zemljišči MKO  2013 

35. 121.  
Poenostavitve Pravilnika o označevanju in 

kategorizaciji svinjskega mesa MKO  2013 
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8 Zdravje, varnost (ZDR) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo Sodelujoči 

Rok za 
realizaci

jo 

1. 122.  Čiščenje košarice pravic zdravstvenega zavarovanja  MZ MZ 2014 

2. 123.  

Odprtje kolektivne pogodbe za zdravstveno dejavnost 
in povečanje učinkovitosti organizacije zdravstvenih 

izvajalcev zdravstvenih storitev MZ MZ 2013 

3. 124.  
Celovita ureditev sistema zdravstvenega varstva in 

zavarovanja MZ MDDSZ 2014 

4. 125.  
Poenostavitev postopka podaljševanja veljavnosti 

zdravstvenega zavarovanja za šolajoče MZ MIZKŠ 2013 

5. 126.  Vzpostavitev zdravstvene kartoteke v elektronski obliki  MZ MNZ 2013 

6. 127.  Uvedba elektronske podpore v patronažni negi  MZ MNZ 2013 

7. 128.  

Uvedba elektronske poti ter druge poenostavitve pri 
uveljavljanju pravice do medicinsko tehničnih 

pripomočkov  MZ ZZZS, MNZ 2015 

8. 129.  
Uvedba elektronske poti v zvezi z razvrstitvijo zdravil in 

živil za posebne zdravstvene namene na liste  MZ ZZZS, MNZ 2014 

9. 130.  
Vzpostavitev avtomatizma pri prijavi v obvezno 

zdravstveno zavarovanje na občini stalnega prebivališča MZ ZZZS, MNZ 2013 

10. 131.  
Uvedba elektronske poti za prijavo v obvezno 

zdravstveno zavarovanje  MZ ZZZS, MNZ 2013 

11. 132.  

Poenostavitev postopkov za nadzor nad uveljavljanjem 
pravic in obveznosti iz obveznega zdravstvenega 

zavarovanja MZ ZZZS, MNZ 2013 

12. 133.  
Poenostavitev postopkov v zvezi z odločanjem o začasni 

nezmožnosti za delo  MZ MNZ 2015 

13. 134.  
Poenostavitev postopkov v zvezi z izdajo zdravniškega 

potrdila  v primeru upravičene odsotnosti z naroka  MZ MNZ 2014 

14. 135.  
Standardizacija izvajanja internega strokovnega 

nadzora  MZ MNZ 2013 

15. 136.  
Informatizacija izdelave in dostopa citopatoloških 

preiskav in informatizacija medicinskih laboratorijev MZ MNZ 2015 

16. 137.  
Informatizacija izdelave in izdaje mrliških pregledov in 

obveščanja o obdukcijski diagnozi  MZ MNZ 2015 

17. 138.  
Informatizacija vodenja evidence o izvajanju dela preko 

polnega delovnega časa MZ MNZ 2013 

18. 139.  
Dovoljenje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in 

postopek verifikacije prostorov in opreme  MZ MNZ 2013 

19. 140.  

Vpis in izbris v register izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti/ vpis in izbris v register zdravstvenih 

delavcev  MZ MNZ 2013 

20. 141.  Licence za samostojno opravljanje poklica v zdravstvu MZ MNZ 2013 

21. 142.  

Na področju kopalnih voda je potrebno predpise 
ustrezno spremeniti v smeri stroškovnega in 

administrativnega razbremenjevanja MZ MNZ 2013 

22. 143.  
Sprememba smernic IVZ glede preprečevanja legionele 

v smeri administrativnega razbremenjevanja  MZ MNZ 2013 

23. 144.  
Registracija homeopatskih zdravil (sprememba Zakona 

o zdravilih) MZ MNZ 2013 

24. 145.  
Poenostavitev postopka pri izgubi kartice 

zdravstvenega zavarovanja pri ZZZS MZ ZZZS, MNZ 2013 

25. 146.  Uvedba elektronske poti pri uveljavljanju pravice do MZ ZZZS, MNZ 2013 
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povračila potnih stroškov 

26. 147.  

Omogočiti možnost elektronskega urejanja prijave 
zaposlitve pri osnovi 040 in elektronske prijave za 

zavarovanje družinskih članov MZ ZZZS, MNZ 2013 

27. 148.  

Sistemsko obvladovanje investicij v zdravstvu in 
centralni smotrn način naročanja opreme, zdravil z 

izločitvijo posrednikov MZ  2014 

28. 149.  
Določitev trajnih proračunskih virov za obvezno 

zdravstveno zavarovanje MZ MF 2014 

29. 150.  Konkretni ukrepi na področju poklicnega zdravja 
MDDSZ, 

MZ  2014 

30. 151.  
Optimizacija organizacije delovnega časa v mreži javne 

zdravstvene dejavnosti. MZ  2014 
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9 Okolje, prostor (OK) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren za 

realizacijo 
Sodelu

joči 
Rok za 

realizacijo 

1. 152.  Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdo gorivo MKO  2013 

2. 153.  
Priprava in sprememba predpisov s področja ravnanja z 

odpadki MKO  2013 

3. 154.  

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zaradi 

nastajanja odpadne embalaže MKO  2013 

4. 155.  Ukiniti izjavo o lokaciji vozila MZIP 

MKO, 
MF, 
MNZ 2013 

5. 156.  
Ustaviti rast sončnega balona in prerazporeditev 

bremen MKO MZIP 2013 

6. 157.  Načrti za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka MKO  2013 

7. 158.  
Sprememba Uredbe o predelavi biološko razgradljivih 

odpadkov MKO  2013 

8. 159.  
Spremembe podzakonskih aktov zaradi prenosa 

direktive 2010/75/eu o industrijskih emisijah (IED) MKO  2013 

9. 160.  
Zagotavljanje spodbud za ekološko učinkovita podjetja 

in proizvode MKO  2013 

10. 161.  
Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za 
podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP MKO/MGRT  2013 

11. 162.  Priprava nove prostorske in gradbene zakonodaje MZIP/MKO MNZ 2014 

12. 163.  

Vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema; 
med njimi  

-  podpora elektronskega poslovanja evidentiranja in 
komuniciranja na področju graditve (eGraditev), 

- podpora elektronskega poslovanja evidentiranja in 
komuniciranja na področju prostorskega načrtovanja MZIP 

MKO, 
MNZ 2013 

13. 164.  

Prenova zakonodaje s področja okolja s ciljem 
integracije postopkov prostorskega načrtovanja in 

izdaje gradbenih dovoljenj s postopki izdajanja soglasij s 
področja okolja MKO  2013 

14. 165.  
Priprava koncepta za zagotovitev učinkovitejšega 

umeščanja objektov v prostor in graditve objektov MZIP/MKO MNZ nov.13 

15. 166.  
Mednarodni razpis za oddajo koncesij za upravljanje 

avtocest v Sloveniji MzIP  2014 

16. 167.  Nacionalni stanovanjski program MzIP  2014 

17. 168.  
Poenostavitev postopka sklepanja koncesijske pogodbe 

na podlagi Zakona o rudarstvu MZIP MNZ 2013 

18. 169.  Sprememba Zakona o vzpostavitvi agrarnih skupnosti  MKO 
MZIP; 
MNZ 2014 

19. 170.  Sprememba ureditve glede pošiljanja strokovne ocene  MKO MNZ 2013 

20. 171.  

Izdelava projekta za pregled predpisov, s katerimi se 
določajo evidence, monitoringi in način poročanja in 
oblikovanje predlogov sprememb predpisov zaradi 
poenotenja (Uredbe in pravilniki s področja varstva 
okolja, predpisi o zavarovanju območij in predpisi o 

zavarovanju vrst) MKO MNZ 2013 

21. 172.  

Odprava zahteve za akreditacijo oz. nadomestitev z 
ustreznejšo rešitvijo - sprememba oz. poenostavitev 

pogojev za seizmološkega opazovalca MKO MNZ 2013 

22. 173.  Spremeniti podzakonske akte, ki opredeljujejo MKO MNZ 2013 
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obveznosti zavezancev za plačilo okoljskih dajatev za 
obremenjevanje okolja  

23. 174.  Urediti področje izvajanj meritev dimnih emisij  MKO MNZ 2014 

24. 175.  
Vzpostavitev, redno nadgrajevanje ter dopolnjevanje in 

javna objava vodarskih evidenc MKO 
ARSO, 
MNZ 2013 

25. 176.  
Vzpostavitev informacijskega sistema ravnanja z 

odpadki MKO MNZ 2013 

26. 177.  

Sprememba Uredbe o uporabi ozonu škodljivih snovi in 
flouriranih toplogrednih plinov pri opredelitvi 

minimalnih pogojev za usposobljenost oseb – izvajalcev 
storitev polnjenja avtomobilskih klim. MKO MNZ 2013 

27. 178.  

V zvezi s presojo vplivov na okolje je potrebno preveriti 
smiselnost tako imenovanega »Dodatka« v skladu s 
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja.  MKO MNZ 2013 

28. 179.  
Ureditev področja pridobivanja zemljišč in pravic na 

njih MKO 
MZIP, 
MNZ 2013 

29. 180.  
Natančno spremljanje pravočasnosti izdajanja dovoljenj 

in soglasij  MKO 

MZIP, 
ARSO, 
MNZ 2013 

30. 181.  
Uveljavitev osebne odgovornosti predstojnikov 

organov, ki ne zagotavljajo reševanja zadev v roku. MKO 

MZIP, 
ARSO, 
MNZ 2013 

31. 182.  

Uporaba določb ZGO glede projektnih pogojev v okviru 
ostale zakonodaje (Zakon o vodah, itd.), ki se dotika 

vsebine umeščanja objektov v prostor. MKO 
MZIP, 
MNZ 2013 

32. 183.  

Prenova Zakona o vodah s ciljem integracije postopkov 
prostorskega načrtovanja in izdaje gradbenih dovoljenj 

s postopki izdajanja soglasij s področja okolja MKO MNZ 2013 

33. 184.  

Pri pridobivanju kulturnovarstvenih soglasij za posege v 
kulturno dediščino se predlaga vpeljava pred 

determiniranih kulturno varstvenih pogojev, vezanih na 
posamezno varstveno območje. MK MNZ 2013 

34. 185.  

Pri pridobivanju kulturnovarstvenih soglasij za posege v 
kulturno dediščino se predlaga znižanje kriterijev, ki 

določajo potreben angažma investitorjev v relaciji do 
izvedbe predhodnih arheoloških preiskav in priprave 

konservatorskega načrta. MK 

MKO, 
MZIP, 
ARSO, 
MNZ 2013 
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10 Izobraževanje, kadri, mladi (IZOB) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelujoč
i 

Rok za 
realiza

cijo 

1. 186.  
Sprejem akcijskega načrta Izobraževanje za 

gospodarstvo MGRT  2013 

2. 187.  
Zagotovitev večjega zaposlovanja mladih izobraženih 

kadrov  MDDSZ  2013 

3. 188.  Učinkovita štipendijska politika  MDDSZ  2013 

4. 189.  Promocija obrtnih poklicev MGRT/MIZŠ  2013 

5. 190.  
Spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti med 

mladimi (promocija, UPI) MGRT  2013 

6. 191.  
Povečanje sodelovanja s podjetji na področju 

izobraževanja MIZŠ 

MGRT, 
GZS, OZS, 

TZSLO 2013 

7. 192.  Zagotavljanje mentorstva in podpore podjetnicam MGRT/MIZŠ MGRT 2013 

8. 193.  Postopno doseganje prostorskih normativov vrtcev MIZŠ MNZ 
1.9.20

17 

9. 194.  Podaljšanje rokov za certificiranje obstoječih igral MIZŠ MNZ 2013 

10. 195.  

Zmanjšanje administrativnih ovir na področju 
verifikacije učnih mest, ki jo trenutno ureja Pravilnik o 
verifikaciji in vodenju registra učnih mest ter o izbrisu 

iz registra.  MIZŠ MNZ 2013 

11. 196.  
Razširitev programa »Projektno učenje za mlade – 

PUM« MDDSZ  2014 
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11 Razvojni zagon (RAZ) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren za 

realizacijo 
Sodelujo

či 
Rok za 

realizacijo 

1. 197.  Izboljšati nacionalni inovacijski sistem MGRT  2013 

2. 198.  

Vzpostaviti ustrezno vodenje državnih podjetij (v 
pomenu imenovanja članov organov vodenja in 

nadzora) MF/MGRT  2013 

3. 199.  

Bistveno povečanje sredstev Slovenskega 
podjetniškega sklada za subvencije pri nakupu nove 

tehnološke opreme MGRT  2013 

4. 200.  

Kombinirana podpora Slovenskega podjetniškega 
sklada mikro ali malim podjetjem, ki jih ekonomsko 

smiselno razvojno prestrukturirati (garancije) MGRT  2013 

5. 201.  Podpora gospodarstvu pri pridobivanju projektov EU MGRT  2013 

6. 202.  
Hitra sanacija bank in ukrepi za odpravo kapitalskega 

krča v podjetjih MF  2013 

7. 203.  Začetek resne privatizacije MF  2013 

8. 204.  
Transparentno, strokovno in od politike neodvisno 

upravljanje in izvajanje kohezijske politike MGRT  2013 

9. 205.  

Sistematična oživitev že načrtovanih infrastrukturnih 
investicij, k predstavljajo investicijski potencial v višini 

2 mrd EUR MGRT  2013 

10. 206.  
Močnejše spodbujanje neposrednih in drugih tujih 

naložb MGRT  2013 

11. 207.  
Okrepiti financiranje mikro in malih podjetij preko 

Slovenskega podjetniškega sklada MGRT/MF  2013 

12. 208.  
Transparentna usmeritev razvojnih proračunskih 

sredstev k večji podpori visokotehnoloških izdelkov MGRT/MF  2013 

13. 209.  
Preusmeritev težišča državnih pomoči za boljšo 

obravnavo potreb MGRT/MF  2013 

14. 210.  Financiranje vrzeli od 100.000 EUR do 1 mio EUR   MGRT  2013 

15. 211.  
Odprava zakonodajnih in davčnih ovir na področju 

skladov tveganega kapitala MF  MGRT 2013 

16. 212.  Enostaven dostop do finančnih virov MF/MGRT  2013 

17. 213.  Prenova agroživilske verige MKO MGRT 2013 

18. 214.  

Sprejem ustreznih ukrepov za spodbujanje in 
pospeševanje zasebne potrošnje ter vzpodbujanje 

gospodarske rasti MZIP/MGRT  2013 
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12 Internacionalizacija (Inter) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelu
joči 

Rok za 
realizacijo 

1. 215.  

Okrepitev strokovnih programov usposabljanja, 
seznanjanja malih in mikro podjetij s sodobnimi pogledi 

in praktičnimi pristopi za učinkovito vključitev na 
mednarodne trge  MGRT  2013 

2. 216.  

Okrepitev podpore specifičnim oblikam nastopa mikro 
in malih podjetij v tujini, vključno z informacijsko 

podporo, kontakti, organizacijsko mrežo in skupnim 
nastopanjem na tujih trgih  MGRT  2013 

3. 217.  

Določiti jasne naloge posameznih državnih institucij in 
organizacij podpornega okolja s področja 

internacionalizacije MGRT  2013 

4. 218.  Učinkovitejša promocija blagovne znamke Slovenije MGRT UKOM 2013 

5. 219.  

Usposabljanje in seznanjanje podjetij s sodobnimi 
pogledi in pristopi za učinkovito vključitev v 

mednarodne trge MGRT  2013 

6. 220.  

Zagotovitev sredstev za svetovanje in pomoč pri 
prodoru na tuje trge v okviru posebnega vavčerja za 

mikro in mala podjetja MGRT  2013 

7. 221.  
Okrepiti financiranje internacionalizacije preko SID 

banke  MGRT  2020 

8. 222.  
Odpiranje nacionalnih raziskovalnih programov, kadar 

to koristi MSP iz drugih DČ MIZŠ  2013 

9. 223.  Spodbujanje internacionalizacije s strani države MGRT MZZ 31.12.2013 

10. 224.  

Največji del gospodarske rasti izhaja iz izvoznega 
gospodarstva, zato je nujna priprava akcijskega 

programa za dodatno podporo izvozu in odločnejša 
podpora turizmu. 

MGRT, 
MZZ  2014 



 

 19 

13 Specializacija (SPEC) 

 

Zap. 
št. Zap. št. v ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za realizacijo 
Sodelujo

či 
Rok za 

realizacijo 

1. 225.  Sprejem strategije pametne specializacije MGRT  31.1.2013 

2. 226.  
Sprememba pravil glede omejitve voženj tovornih 

vozil MZIP  31.12.2013 

3. 227.  
Aktivna podpora države pri uvajanju sodobne, 

ekološke in varne tehnologije v cestnem transportu MZIP 
MKO, 

MF 2013 

4. 228.  
Povečanje dovoljenih tež in preučitev možnosti večjih 

dolžin pri prevozih tovora MZIP  2013 

5. 229.  
Ureditev subvencioniranja nakupa domače hlodovine 

ter zaščita izvoza hlodovine MKO  31.12.2020 
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14 Promet (PR) 

 

Zap. 
št. 

Zap. št. v 
ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren za 

realizacijo 
Sodelujo

či 
Rok za 

realizacijo 

1. 230.  Znižanje previsokih transportnih stroškov MZIP  2013 

2. 231.  Izboljšanje slabe prometne infrastrukture MZIP  2013 

3. 232.  Elektronifikacija postopka izdaje licenc MZIP MNZ 2013 

4. 233.  

Vzpostavitev direktne povezave oz. vpogleda v kazensko 
evidenco na Ministrstvu za pravosodje v zvezi s 

pridobivanjem potrdila o nekaznovanosti MZIP MNZ 2013 

5. 234.  
Vpeljava enotne vozovnice za vse udeležence v javnem 

potniškem prometu MZIP MNZ 2015 

6. 235.  

Sprememba normativnega dela zakonodaje, ki bo 
omogočila optimalnejši izkoristek javnih in ostalih 

sredstev za modernizacijo prometno infrastrukturnega 
omrežja. MZIP MNZ 2013 

7. 236.  
Vrednotenje storitev presojevalcev varnosti cestne 

infrastrukture po ceniku MZIP MNZ 2013 

8. 237.  
Podrobnejša ureditev organizacije NCUP in vlog 

posameznih sodelujočih MZIP MNZ 1.1.2014 

9. 238.  
Spremembe Zakona o žičniških napravah v smeri odprave 

administrativnih ovir MZIP  2014 

10. 239.  
Poenostavitev postopkov pri nakupu, zamenjavi in 

prenosu vinjete  MZIP MNZ 2013 

11. 240.  
Omogočiti možnost ohranitve stare registrske tablice ob 

zamenjavi vozila  MZIP MNZ 2014 

12. 241.  
Omogočiti takojšen pobot pri plačilu letne dajatve za 

uporabo vozil v cestnem prometu MZIP MNZ 2014 

13. 242.  

Prenova dejavnosti taksi prevozov tako, da se odpravijo 
licence na nacionalnem nivoju s čimer bi odpravili dvojno 

regulacijo. Ohrani se regulacija na lokalni oziroma 
občinski ravni. MZIP MNZ 2013 
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15 Sociala (Sociala) 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo Sodelujoči 

Rok za 
realizacijo 

1. 243.  

 Če je odsotnost delavca zaradi bolezni, ki gre v 
breme delodajalca, prekinjena po 30 delovnih 
dneh, potem pa se čez manj kot 30 dni zaradi 

istega zdravstvenega razloga nadaljuje, naj gre 
plačilo tega naslednjega nadomestila za bolniško 

odsotnost v breme ZZZS. MZ  2013 

2. 244.  

Državljane razbremeniti pri vsakoletnem 
ponovnem vlaganju zahtevkov za dodeljevanje 

pravic, kot je recimo pravica do otroškega dodatka 
z avtomatsko izdajo odločbe MDDSZ MNZ 2014 

3. 245.  

Preučitev problematike zapletenosti postopkov in 
vlog pri sprejemu v institucionalno varstvo starejših 

občanov MDDSZ MNZ 2014 

4. 246.  

Neposredno pridobivanje podatkov o zaposlitvi in o 
plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani 
prispevki za starševsko varstvo od DURS s strani 

strokovnih delavcev CSD na področju starševskega 
varstva. MDDSZ MNZ 2013 

5. 247.  

Informacijska podpora prošnji za sprejem ali 
premestitev v institucionalno varstvo. Prošnjo za 
sprejem in premestitev v institucionalno varstvo 
vloži uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik na 

obrazcu. MDDSZ MNZ 2014 

6. 248.  
Informacijska podpora prošnji za sprejem ali 

premestitev v institucionalno varstvo MDDSZ MNZ 2014 

7. 249.  
Informacijska podpora vodenju evidenc o 

socialnovarstvenih storitvah MDDSZ MNZ 2014 

8. 250.  

Odprava vsakoletnega dostavljanja potrdil o 
šolanju v postopkih uveljavljanja družinske 

pokojnine MIZŠ 
MNZ, 

MDDSZ 2013 

9. 251.  

Poenostaviti postopek pri e-vlogah, ki se jih vlaga 
na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju.   MDDSZ ZPIZ, MNZ 2014 

10. 252.  

Državljane (upokojence) razbremeniti pri 
vsakoletnem ponovnem vlaganju zahtevkov za 

dodeljevanje varstvenega dodatka, pri čemer jim 
ne bi bilo potrebno dva krat na leto ponovno 

vlagati celotne dokumentacije. MDDSZ MNZ 2014 
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16 Ostalo 

 

Zap. št. 
Zap. št. v 

ED Naziv ukrepa (Cilj) 

Resor 
odgovoren 

za 
realizacijo 

Sodelu
joči 

Rok za 
realizacijo 

1. 253.  

Odprava koncesijskih omejitev  in deregulacija ter po 
potrebi sprejem novih zakonov, predvsem na področju 

pokopališke in pogrebne dejavnosti (odprava neskladij v 
lokalnih skupnostih), dimnikarskih storitev. MGRT 

MKO, 
MZIP, 
MNZ 2014 

2. 254.  
Alternativne rešitve pred ukinitvijo pogrebnin in 

posmrtnin MZ  2014 

3. 255.  
Neživljenjska ureditev plačila obresti na prejeto 

predplačilo po Zakonu o varstvu potrošnikov MGRT  2013 

4. 256.  
Ureditev področja avtorskih in sorodnih pravic z novelo 

zakona MGRT  2013 

5. 257.  
Nezadostna informiranost o reguliranih dejavnostih in 

poklicih  
MGRT/MD

DSZ  2013 

6. 258.  Prenova Zakona o varstvu potrošnikov MGRT  2014 

7. 259.  

Projekt e-policist, ki bo omogočil neposredni vpogled v 
evidence policije in dokončanje naloge policista že na 

»terenu« MNZ  2013 

8. 260.  

Elektronsko poslovanje z državnimi tožilstvi – elektronska 
izmenjava podatkov ter v nadaljevanju elektronska 

izmenjava dokumentov-kazenskih ovadb po neznanih 
storilcih MNZ/VDT  2013 

9. 261.  

Namesto pridobivanja sredstev na prihodkovni strani 
preko dvigovanja davkov, je nujno učinkovitejše in 
racionalnejše upravljanje javnega sektorja s ciljem 

znižanja javnofinančnih odhodkov na raven, ki ne ustvarja 
dolgoročnega proračunskega primanjkljaja. 

Horizontal
ni ukrep  2014 

10. 262.  
Zmanjšanje števila občin in oblikovanju pokrajin s 

postopnim prevzemanjem državnih in občinskih nalog. 
Horizontal
ni ukrep  2014 

 


