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152. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 12. 10. 2017 - Vlada RS se je na svoji 152. redni seji med drugim seznanila z osnutkom 
Strategije razvoja Slovenije 2030, sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev 
ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. Vlada RS pa je 
sprejela tudi spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno 
razvojnega sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah za leto 2017. 
 
Osnutek Strategije razvoja Slovenije 2030 
Pripravo dokumenta, ki nastaja pod okriljem Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 
Ministrstva za finance, Urada Vlade RS za makroekonomske analize in razvoj ter v tesnem sodelovanju 
z vsemi resornimi ministrstvi in Statističnim uradom RS, je vlada v začetku svojega mandata opredelila 
kot eno izmed svojih prednostnih nalog.  
 
Osrednji cilj Strategije je namreč večja kakovost življenja za vse, za kar je opredeljenih pet strateških 
usmeritev: 

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

 
Za uresničevanje strateških usmeritev bo treba delovati na različnih medsebojno povezanih in 
soodvisnih področjih, ki se odražajo v dvanajst razvojnih ciljih Strategije: 

1. Zdravo in aktivno življenje, 
2. Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo, 
3. Dostojno življenje za vse, 
4. Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete, 
5. Gospodarska stabilnost, 
6. Konkurenčen ter družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor, 
7. Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta, 
8. Nizkoogljično krožno gospodarstvo, 
9. Trajnostno in učinkovito upravljanje z naravnimi viri, 
10. Zaupanja vreden pravni sistem, 
11. Varna in globalno odgovorna Slovenija, 
12. Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 

 
Razvojne cilje bo mogoče uresničiti le preko uravnoteženega gospodarskega, družbenega in okoljskega 
razvoja, kjer sta ključna še učenje za in skozi vse življenje ter učinkovit sistem upravljanja in 
sodelovanja.  
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Strategija je namreč krovni okvir razvoja države, ki mu bodo morale slediti sektorske razvojne politike, 
programi, operativni in izvedbeni ukrepi. V okviru posameznega cilja se namreč prepletajo vsebine 
politik, ki so v pristojnosti različnih resorjev, zato bo za uspešno izvajanje strategije potrebno okrepiti 
učinkovitost medresorskega usklajevanja in sodelovanja. To pomeni, da bodo morale biti politike, 
aktivnosti in ukrepi posameznih resornih ministrstev usmerjene k doseganju ciljev Strategije razvoja 
Slovenije 2030, ki se jih bo spremljalo z 29 ključnimi kazalniki uspešnosti, ki so skupaj s ciljnimi 
vrednostmi navedeni pri vsakem od razvojnih ciljev.  
 
Strategija o alternativnih gorivih 
Vlada je na današnji seji sprejela Strategijo na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne 
infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju in naložila Ministrstvu za 
infrastrukturo, da v šestih mesecih pripravi akcijski načrt za izvajanje te strategije. 
 
S to strategijo se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za 
alternativna goriva, ki so po tej direktivi električna energija, stisnjen in utekočinjen zemeljski plin, 
utekočinjen naftni plin in biometan, bio-goriva, sintetična in parafinska goriva ter vodik. 
 
V Sloveniji po letu 2030 ne bo več dovoljena prva registracija avtomobilov z notranjim izgorevanjem na 
bencin ali dizel, saj je v strategiji za alternativna goriva postavljena meja, da mora biti skupni ogljični 
odtis avta manjši od 50 g ogljikovega dioksida (CO2) na km. Pet let prej, od leta 2025 pa bo omejena 
prva registracija osebnih vozil in lahkih tovornih vozil kategorij, ki imajo po deklaraciji proizvajalca skupni 
ogljični odtis manjši od 100 g CO2 na km. To sta pomembna cilja strategije o alternativnih gorivih, ki 
spodbuja rast vozil na električni pogon in hibridnih vozil ter vozil na fosilna goriva, ki imajo bistveno 
manjši negativni vpliv na okolje kot vozila, ki jih uporabljamo danes. 
 
V strategiji so predlagane skupine ukrepov za vsako alternativno gorivo, na podlagi katerih bo 
pripravljen podroben akcijski načrt za obdobje 2018–2020. Prednostno so predvideni ukrepi, s katerimi 
se bo zagotovila ustrezna polnilna infrastruktura za vozila na električni pogon, na stisnjen in utekočinjen 
zemeljski plin ter s katerimi bomo spodbudili povečevanje vozil na alternativna goriva. Ukrepi so 
predvideni na vseh področjih od finančnih spodbud in sofinanciranj izgradnje infrastrukture za 
alternativna goriva, sprememb predpisov, spodbujanja inovativnih rešitev in pospeševanje 
gospodarskega razvoja, informiranja do odprave administrativnih ovir. V akcijskem načrtu bodo 
podrobno navedeni viri za izvedbo posameznega ukrepa, roki in nosilci razvoja. Med ukrepi bodo 
gotovo ostale finančne spodbude za nakup vozil na električni pogon in za priključne hibride, oprostitve 
plačila določenih dajatev za vozila na električni pogon, brezplačna parkiranja in podobni ukrepi. 
 
Da bo promet čim manj onesnaževal okolje, je potrebno spodbujati trajnostno prometno politiko: peš in 
kolesarski promet v naseljih ter povečati konkurenčnost javnega potniškega prometa. Vendarle to ne bo 
dovolj, ker javni prevoz v številnih delih Slovenije zaradi razpršene poseljenosti stežka nadomesti 
uporabo osebnih vozil. Prav zato bo morala biti Slovenija na področju uvajanja alternativnih goriv v 
prometu dovolj ambiciozna, da bo tudi tisti del mobilnosti, ki bo še naprej potekal z osebnimi prevozi, v 
čim manjši meri bremenil naše okolje. Temu cilju sledi tudi strategija. 
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Spremembe in dopolnitve Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega regionalno razvojnega 
sklada za leti 2016 in 2017, s poudarkom na spremembah za leto 2017 
Zaradi objektivnih okoliščin, ki so v nadaljevanju pojasnjene, Sklad v poslovnem delu predlaga dodatne 
spremembe in dopolnitve PFN 2016-2017, z vključitvijo novega ukrepa na področju kmetijstva in s 
prerazporeditvijo sredstev, s poudarkom za leto 2017. Predlogi sprememb so sledeči: 
 

1. Zmanjšanje sredstev za spodbujanje začetnih investicijskih projektov na programu podjetništva, 
in sicer iz 5.000.000 EUR na 3.000.000 EUR zaradi zaznanega manjšega povpraševanja po 
navedenih sredstvih. 

2. Povečanje sredstev za spodbujanje začetnih investicijskih projektov na problemskih območjih 
na programu podjetništva, in sicer iz 10.000.000 EUR na 20.000.000 EUR. Navedena 
spodbuda se dodeljuje v obliki ugodnih posojil iz sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ki so zagotovljena v državnem proračunu in jih je Sklad dobil kot dolgoročno 
posojilo. Vendar se je nakazilo sredstev za izvajanje ukrepa izvedlo šele 30.12.2016, prav tako 
je prišlo do zamika izvedbe pravnih podlag, kar je vplivalo na dejstvo, da Sklad v letu 2016 ni 
pristopil k realizaciji ukrepa in se le-ta zamika v leto 2017. 

3. Zmanjšanje sredstev za spodbujanje lokalne in regionalne javne infrastrukture na področju 
občin, in sicer iz 6.000.000 EUR na 4.000.000 EUR zaradi zaznanega manjšega povpraševanja 
po navedenih sredstvi, upoštevajoč dejstvo, da imajo v letu 2017 občine na razpolago ugodna 
posojilna sredstva po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin. 

4. Povečanje sredstev za financiranje investicijskih projektov na programu kmetijstva in 
gozdarstva iz 3.000.000 EUR na 6.000.000 EUR zaradi izkazanega velika zanimanja za 
sredstva in ob upoštevanju dejstva, da že po lanskoletnem razpisu vsi prijavljeni projekti zaradi 
pomanjkanja sredstev niso bili podprti in se ponovno prijavljajo v letu 2017. 

5. Zagotovitev sredstev v višini 2.000.000 EUR za reprogramiranje finančnih obveznosti na 
programu kmetijstva in gozdarstva za namen sadjarstva in vinogradništva. Navedeni program 
predstavlja enega izmed ukrepov preprečevanja posledic po pozebah v letih 2016 in 2017. 

6. Zagotovitev sredstev v višini 5.000.000 EUR za uvedbo novega ukrepa na programu kmetijstva, 
tj. zagotovitev obratnih sredstev upravičencem s področja sadjarstva in vinogradništva v višini 
5.000.000 EUR s subvencijo obrestne mere iz sredstev državnega proračuna kot eden izmed 
ukrepov preprečevanja posledic po pozebah v letih 2016 in 2017. 

7. Ukinitev nepovratnih sredstev na programu avtohtonih narodnih skupnosti, tj. na območjih, kjer 
živita italijanska in madžarska narodna skupnosti. Navedena ukinitev pomeni le ohranitev 
posojilnega finančnega vira. 

8. Povečanje sredstev za premostitveno financiranje razvojnih projektov, sofinanciranih s strani 
EU na programu pred-financiranje, in sicer iz 5.000.000 EUR na 7.000.000 EUR zaradi velikega 
povpraševanja.  

9. Drugačen način izkazovanja realizacije pri ukrepu regijskih garancijskih shem. V letu 2016 so se 
RGS vršile v 10 statističnih regijah preko izbranih regijskih izvajalcev na osnovi prenesenih 
finančnih vlog, v dveh statističnih regijah pa jih je vršil Sklad sam. V letu 2017 je Sklad izbral še 
regijska izvajalca Pomurje in Zasavje ter pristopil k temeljiti prenovi sheme, ki naj bi se 
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rezultirala zlasti v večji konkurenčnosti ukrepa za končne izvajalce. Ena izmed večjih sprememb 
predstavlja prenos vložkov s strani izbranih regionalnih izvajalcev nazaj na Sklad, od koder se 
sedaj neposredno nakazujejo sredstva depozitov na v shemi sodelujoče banke. Sklad tako 
razpolaga s sredstvi za vezavo depozitov v višini 9.275.214,21 EUR za vse statistične regije. Za 
leto 2017 Sklad predvideva dodelitev garancij v višini 6.400.000 EUR, kar ob predpostavki 80% 
garancij predstavlja dodelitev 8.000.000 EUR bančnih posojil, za katera bo ob predvidenem 
mnogokratniku 4, porabljenih 2.000.000 EUR sredstev.  

10. Ukinitev sredstev namenjenih za nujne ukrepe v višini 500.000 EUR, saj se ne predvideva 
realizacijo po tem ukrepu glede na določila 30 a člena ZSRR-2. 

 
Spremembe poslovnega dela načrta vplivajo tudi na spremembe finančnega načrta. Razvidne so v 
spremenjenih računovodskih izkazih in  pojasnjene v finančnem načrtu za leto 2017.  
 
Sklad v primerjavi z že sprejetim finančnim načrtom načrtuje za 47.032,00 EUR nižje celotne prihodke. 
Skupno znižanje celotnih prihodkov je zlasti posledica še nižjega (negativnega) trimesečnega 
EURIBOR-ja in nižjih referenčnih obrestih, po katerih Sklad dodeljuje posojila ter nižjih obresti prostih 
denarnih sredstev od načrtovanih. Zato so prihodki od obresti za 124.350,00 EUR nižji od načrtovanih. 
Na porast celotnih prihodkov pa vplivajo dodatno načrtovani prihodki iz državnega proračuna za 
izvajanje instrumenta ugodnih razvojnih kreditov v višini 95.000,00 EUR.  
 
 

* * * 


