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Številka: 411-02 / 19 - 0012 /  
Datum:   17.10.2019 

 
AMANDMAJI 

k Predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), 
EPA 796 - VIII 

 
 
 

1537 Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (180401)  
Pri uporabniku 1537 Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
se  
v okviru politike 18 KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA 
v okviru glavnega programa 1804 Podpora nevladnim organizacijam in civilni 
družbi 
poveča  podprogram 180401 Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu  
za  3.000.000 EUR (str. 4 od 33).  
 
Pri uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se  
v okviru politike 04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE 
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
v okviru glavnega programa 0404 Druge skupne administrativne službe 
zmanjša podprogram 040401 Urejanje in organizacija javne uprave 
za 3.000.000 EUR (str. 19 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Pred finančno krizo je bil proračun Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in 
po svetu približno 12 milijonov EUR. Sredstva za delovanje urada so se v 
kriznih letih zmanjšala za 3 milijone EUR. Vsa ministrstva so v preteklih letih s 
sredstvi za delovanje dosegla ravni pred krizo, le Urad Vlade RS za Slovence v 
zamejstvu in po svetu temu ni sledil. Menimo, da je skrajni čas, da odpravimo to 
anomalijo in uradu zagotovimo primerna sredstva za njegovo delovanje. S 
predlogom povišanja želimo več sredstev nameniti štipendiranju mladih 
zamejskih Slovencev in izmenjavi kulturnih društev med matično domovino in 
zamejstvom.  
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1811 Ministrstvo za zunanje zadeve (030201)  
Pri uporabniku 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve se 
v okviru politike 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO 
SODELOVANJE 
v okviru glavnega programa 0302 Gospodarska diplomacija 
poveča podprogram 030201 Gospodarsko sodelovanje 
za 1.536.690 EUR (str. 8 od 33). 
 
Pri uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije se 
v okviru politike 02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 
v okviru glavnega programa 0205 Finančna administracija 
zmanjša podprogram 020501 Finančna administracija 
za 1.536.690 EUR (str. 7 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Slovensko gospodarstvo je izrazito izvozno usmerjeno, saj izvozimo več kot 
80% vsega blaga. V letu 2018 smo izvozili za več kot 30 milijard evrov blaga, 
pozitivna je bila tudi trgovinska bilanca. Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo v letošnjem in prihodnjem letu predvideva povečanje vrednosti 
izvoza za pet odstotkov letno, povečevanje deleža izvoza malih in srednjih 
podjetij, povečevanje tujih neposrednih investicij v deležu BDP za 0,5 odstotne 
točke letno ter povečevanje dodane vrednosti na zaposlenega za pet odstotkov 
letno.  
 
Vrata na izvozne trge odpira močna gospodarska diplomacija z učinkovito 
promocijo slovenskega gospodarstva na tujih trgih, zato je na tem področju 
potrebno povečanje sredstev. Kot posebno priložnost velja omeniti sklenjen 
prostotrgovinski sporazum med Japonsko in EU, ki evropskim podjetjem 
omogoča lažji izvoz izdelkov in poslovanje na Japonskem. Gre za trgovinsko 
območje, ki zajema 635 milijonov ljudi in je vredno skoraj tretjino svetovnega 
BDP-ja. Trenutno na Japonsko izvaža več kot 200 slovenskih podjetij. Uspešna 
gospodarska diplomacija bi tudi v tem oziru lahko pomagala k večji 
prepoznavnosti slovenskega gospodarstva in povečevanju izvoza. 
 
Kljub ugodnejši javnofinančni situaciji predlog proračuna za leto 2021 ne 
predvideva resnejšega povečanja sredstev za podprogram Gospodarsko 
sodelovanje v okviru glavnega programa Gospodarska diplomacija. Realizacija 
sredstev v letu 2018 je še znašala 4.651.258 EUR. V naslednjih letih pa se je 
situacija močno poslabšala. Rebalans proračuna 2019 je sredstva določil v 
višini 3.248.699 EUR, čemur sledi tudi ocena realizacije za leto 2019 v višini 
3.239.657 EUR. Za leto 2020 predlog proračuna predvideva 3.294.270 EUR, za 
leto 2021 pa 3.463.310 EUR. Med letoma 2018 in 2021 vlada torej na tej 
postavki predvideva za več kot četrtino manj sredstev. Amandma zato predlaga 
povišanje sredstev na tem podprogramu v višini, ki bi v letu 2021 za 
gospodarsko sodelovanje v okviru gospodarske diplomacije zagotovila vsaj 5 
milijonov EUR. 
 
 
 
2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (050403)  
Pri uporabniku 2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se 
v okviru politike 05 ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA 
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v okviru glavnega programa 0504 Podpora tehnološkim razvojnim projektom 
poveča podprogram 050403 Podpora tehnološkim razvojnim projektom 
za 17.912.803 EUR (str. 10 od 33). 
 
Pri uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije se 
v okviru politike 02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 
v okviru glavnega programa 0205 Finančna administracija 
zmanjša podprogram 020501 Finančna administracija 
za 17.912.803 EUR (str. 7 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Dolgoročna konkurenčnost našega gospodarstva je neposredno odvisna od 
vlaganja v raziskave in razvoj. Na področju vlaganja v raziskave in razvoj je 
Slovenija v zadnjem času nekoliko zaostajala za povprečjem Evropske unije. V 
proračunu za leto 2020 je sicer predvideno povečanje sredstev za podporo 
tehnološkim razvojnim projektom, vendar pa je v letu 2021 spet predvideno 
njihovo zmanjšanje. Ocenjujemo, da je za dolgoročno zagotovitev 
konkurenčnosti nujno ohraniti dovolj visoko raven sredstev za podporo 
tehnološkim razvojnim projektom. Posebej poudarjamo pomen razvoja 
aplikativnih znanj za gospodarstvo. Prav zato predlagamo povečanje sredstev 
na tej postavki v višini, ki bo zagotovila, da bo proračun 2021 v primerjavi z 
letom 2020 na tej postavki ohranil enak obseg sredstev. 
 
 
 
2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (110302)  
Pri uporabniku 2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se 
v okviru politike 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA 
v okviru glavnega programa 1103 Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja 
poveča podprogram 110302 Upravljanje kmetijskih zemljišč 
za 2.000.000 EUR (str. 12 od 33). 
 
Pri uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se 
v okviru politike 04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE 
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
v okviru glavnega programa 0404 Druge skupne administrativne službe 
zmanjša podprogram 040401 Urejanje in organizacija javne uprave 
za 2.000.000 EUR (str. 19 od 33).  
 
Obrazložitev: 

V Sloveniji že močno čutimo klimatske spremembe. Vedno pogosteje se 
soočamo z ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so poplave, močna neurja, 
spomladanske pozebe in ekstremno visoke temperature zraka. Na področju 
poljedelstva se to kaže še zlasti v poletnih sušah zaradi pomanjkanja padavin. 
Odgovor na pojav suše bi moral biti in je relativno preprost: namakanje preko 
učinkovitih namakalnih sistemov. Slovenija je z vodnimi viri bogata država – 
tako s podtalnico kot z rekami in drugimi vodotoki. Zaradi tega je toliko bolj 
pomembno, da bi te naravne danosti v kmetijstvu bolj(e) izkoristili. V ta namen 
povečujemo sredstva za podprogram Upravljanje kmetijskih zemljišč, kamor 
spada tudi postavki Obnova državnih namakalnih sistemov ter Osuševalni in 
namakalni sistemi 2019-2025. 
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2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (230202)  
Pri uporabniku 2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se 
v okviru politike 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 
v okviru glavnega programa 2302 Posebna proračunska rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 
poveča podprogram 230202 Odprava posledic naravnih nesreč 
za 500.000 EUR (str. 12 od 33). 
 
Pri uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se 
v okviru politike 04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE 
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
v okviru glavnega programa 0404 Druge skupne administrativne službe 
zmanjša podprogram 040401 Urejanje in organizacija javne uprave 
za 500.000 EUR (str. 19 od 33).  
 
Obrazložitev: 

V Sloveniji že močno čutimo klimatske spremembe. Vedno pogosteje se 
soočamo z ekstremnimi vremenskimi pojavi, kot so poplave, močna neurja, 
spomladanske pozebe in ekstremno visoke temperature zraka. Na področju 
poljedelstva se to kaže še zlasti v poletnih sušah zaradi pomanjkanja padavin. 
V poslanski skupini NSi se čudimo, da je za odpravo posledic naravnih nesreč v 
proračunu namenjenih le 20.000 evrov. Navedeni znesek gotovo ne zadošča 
vsem potrebam, tudi glede na realizacijo prejšnjih let, zato predlagamo njegovo 
povišanje. 

 
 
 

2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (130202)  
Pri uporabniku 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se  
v okviru politike 13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUTKURA 
v okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura 
poveča podprogram 130202 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih 
cest  
za 600.000 EUR (str. 14 od 33). 
 
Pri uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije se 
v okviru politike 02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 
v okviru glavnega programa 0205 Finančna administracija 
zmanjša podprogram 020501 Finančna administracija 
za 600.000 EUR (str. 7 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Državna cesta, ki poteka od Trebnjega do Sevnice je prometno zelo 
obremenjena, saj po njej poteka celoten promet iz mirnske doline in Sevnice s 
širšo okolico proti Ljubljani. Most preko reke Mirne v naselju Mirna ne omogoča 
večjih izrednih prevozov v smeri Ljubljane. Prevoz večjega tovora z izrednim 
prevozom proti Ljubljani je potreben preko Celja, kar predstavlja bistveno daljšo 
pot in s tem tudi bistveno večje stroške. Že sam tovorni promet predstavlja v 
prometnih konicah zastoj na tem mostu. Celotno gospodarstvo širšega dela 
Sevnice in mirnske doline nujno potrebuje ustrezno cestno povezavo proti 
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Ljubljani. Investicija v obvoznico mimo centra naselja Mirna preko industrijske 
cone je nujno potrebna, saj bo bistveno pripomogla k razvoju perspektivnega 
gospodarstva, ki je izvozno usmerjeno. Stroške izgradnje obvoznice bo država 
lahko v nekaj letih povrnila preko davkov iz gospodarstva. 
 
 
 
Pri uporabniku 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se  
v okviru politike 13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUTKURA 
v okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura 
poveča podprogram 130202 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih 
cest  
za 1.000.000 EUR (str. 14 od 33). 
 
Pri uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije se 
v okviru politike 02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 
v okviru glavnega programa 0205 Finančna administracija 
zmanjša podprogram 020501 Finančna administracija 
za 1.000.000 EUR (str. 7 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Z izgradnjo dolenjske avtoceste na odseku Pluska – Hrastje  se je bivša H1 
prekategorizirala v državno cesto R2-448. Kategorizacija je bila zgolj 
administrativne narave, saj nujnih ukrepov umirjanja prometa in ureditev 
večnivojskih križanj ni bilo izvedenih. Cesta je nevarna za vse udeležence v 
prometu, še zlasti za kolesarje, pogoste so prometne nesreče. 
 
V proračunu so za izvedbo investicije predvidena določena sredstva, ampak so 
po naši oceni premajhna, zato predlagamo povišanje. Pri izvedbi investicije bi 
dali absolutno prioriteto izvedbi rondoja pri uvozu Trebnje. Večnivojska križanja, 
kjer je predvidena rušitev dotrajanih in nevarnih mostov s preureditvijo v 
krožišča, bi izvajali postopoma.  
 
 
 
Pri uporabniku 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se  
v okviru politike 13 PROMET IN PROMETNA INFRASTRUTKURA 
v okviru glavnega programa 1302 Cestni promet in infrastruktura 
poveča podprogram 130202 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih 
cest  
za 500.000 EUR (str. 14 od 33). 
 
Pri uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije se 
v okviru politike 02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 
v okviru glavnega programa 0205 Finančna administracija 
zmanjša podprogram 020501 Finančna administracija 
za 500.000 EUR (str. 7 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Z uvrstitvijo izgradnje Viadukta pri Zidanem mostu v proračun  bi uredili 
zahodno navezavo na mesto Trebnje med bivšo hitro cesto H1 na regionalno 
cesto proti Veliki Loki. Z izgradnjo nove prometne navezave bodo zagotovljeni 
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pogoji za nadaljnji razvoj pomembnih industrijskih kompleksov kot sta TPV na 
Veliki Loki, TEM Čatež na Čatežu in tudi razvoj ostalega gospodarstva 
severozahodnega dela trebanjske občine. 
 
 
 
2550 Ministrstvo za okolje in prostor (150106)  
Pri uporabniku 2550 Ministrstvo za okolje in prostor se 
v okviru politike 15  VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 
v okviru glavnega programa 1501 Urejanje sistema in podporne dejavnosti na 
področju okoljske politike  
poveča podprogram 150106 Podporne dejavnosti na področju okoljske 
politike 
za 1.000.000 EUR (str. 15 od 33). 
 
Pri uporabniku 1511 Generalni sekretariat vlade se 
v okviru politike 01 POLITIČNI SISTEM 
v okviru glavnega programa 0103 Podpora delovanju vlade 
zmanjša podprogram 010304 Izvedba protokolarnih dogodkov 
za 1.000.000 EUR (str. 3 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Trajnostna raba geotermalne energije je velika neizkoriščena priložnost 
Slovenije, ki bi omogočala skladnejši regionalni razvoj, zmanjšanje energetske 
odvisnosti, izpolnjevanje okoljskih zavez in razvoj visokotehnološkega 
ekološkega kmetijstva ter turizma. Največji potencial se izkazuje v 
severovzhodni Sloveniji (Pomurje). Tam je  povprečna temperatura pridobljene 
vode razmeroma visoka, med 60°C in 80°C. Možna je njena kaskadna izraba. 
Ker je področje še razmeroma neraziskano, je potrebno definirati območja, kjer 
so v globini geotermalni vodonosniki. Sredstva bi se namenila izvedbi študij, ki 
bi omogočile boljšo izrabo geotermalne vode, ter izvedbi pilotnih projektov in 
vrtin. Predlagamo izrabo za gospodarski in kmetijski razvoj (ogrevanje 
rastlinjakov, živalskih farm, ribnikov), za individualno ogrevanje hiš in javnih 
stavb ter za turistični razvoj regije (balneologija, termalni in plavalni bazeni).  
 
 
 
2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
(200801) 
Pri uporabniku 2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti se 
v okviru politike 20 SOCIALNA VARNOST 
v okviru glavnega programa 2008 Dolgotrajna oskrba 
poveča podprogram 200801 Dolgotrajna oskrba 
za 500.000 EUR (str. 17 od 33). 
 
Pri uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se 
v okviru politike 04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE 
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
v okviru glavnega programa 0404 Druge skupne administrativne službe 
zmanjša podprogram 040401 Urejanje in organizacija javne uprave 
za 500.000 EUR (str. 19 od 33).  
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Obrazložitev: 

Dolgotrajna oskrba v Sloveniji še vedno ni zakonsko urejena. Storitve 
dolgotrajne oskrbe so sestavljene tako iz socialnega kot zdravstvenega 
področja. Za tiste pravice, ki po sami naravi sodijo v področje dolgotrajne 
oskrbe, so danes na voljo sredstva, ki so zagotovljena iz različnih javnih virov 
(npr. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, proračuna RS, proračuna občin). Poleg tega se za 
plačevanje oziroma doplačilo storitev zagotavljajo tudi zasebna sredstva oseb, 
ki so uporabljale določene storitve in sredstva njihovih svojcev. Računsko 
sodišče izrecno izpostavlja, da je stanje socialne oskrbe v Sloveniji kritično. 
Država več kot 10 let ni izvajala potrebnih ukrepov. V NSi sprašujemo: bo kdo 
za to odgovarjal? Naraščajoči trend prebivalstva bo stanje še poslabšal. 
Obstoječi sistem socialne oskrbe pa je po trditvah Računskega sodišča 
nevzdržen. Zaradi tega predlagamo povišanje sredstev za Dolgotrajno oskrbo v 
predlogu proračuna za leto 2021 na raven iz predloga proračuna 2020. 
 
 
 
3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (190202)   
Pri uporabniku 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se 
v okviru politike 19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 
v okviru glavnega programa 1902 Predšolska vzgoja 
poveča podprogram 190202 Povečanje vključenosti otrok v predšolsko 
vzgojo 
za 6.000.000 EUR (str. 20 od 33). 
 
Pri uporabniku 1620 Finančna uprava Republike Slovenije se 
v okviru politike 02 EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA 
v okviru glavnega programa 0205 Finančna administracija 
zmanjša podprogram 020501 Finančna administracija 
za 6.000.000 EUR (str. 7 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Vsa reprezentativna združenja občin in posamezni župani, še posebej v 
občinah, kjer beležijo veliko priseljevanje prebivalstva, opozarjajo na problem 
na področju investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin. 
Zadnji razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je sofinanciral 
izgradnjo šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin, je bil objavljen 
daljnega leta 2011. Stanje je alarmantno, saj občine ne zmorejo zagotavljati 
kvalitetnega vzdrževanja infrastrukture in zagotavljati potrebnih novih kapacitet. 
Zaradi tega predlagamo povečanje postavke, ki bo omogočila investicijsko 
vzdrževanje in nove investicije v vrtce. 
 
 
 
3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (190301)  
Pri uporabniku 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se 
v okviru politike 19 IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 
v okviru glavnega programa 1903 Osnovno šolstvo 
poveča podprogram 190301 Izvajanje osnovnošolskih programov 
za 6.000.000 EUR (str. 20 od 33). 
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Pri uporabniku 3130 Ministrstvo za javno upravo se 
v okviru politike 04 SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE 
ADMINISTRATIVNE SLUŽBE 
v okviru glavnega programa 0404 Druge skupne administrativne službe 
zmanjša podprogram 040401 Urejanje in organizacija javne uprave 
za 6.000.000 EUR (str. 19 od 33).  
 
Obrazložitev: 

Vsa reprezentativna združenja občin in posamezni župani, še posebej v 
občinah, kjer beležijo veliko priseljevanje prebivalstva, opozarjajo na problem 
na področju investicij v objekte šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin. 
Zadnji razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je sofinanciral 
izgradnjo šolske in predšolske infrastrukture v lasti občin, je bil objavljen 
daljnega leta 2011. Stanje je alarmantno, saj občine ne zmorejo zagotavljati 
kvalitetnega vzdrževanja infrastrukture in zagotavljati potrebnih novih kapacitet. 
Zaradi tega predlagamo povečanje postavke, ki bo omogočila investicijsko 
vzdrževanje in nove investicije v osnovnošolsko infrastrukturo. 
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