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27. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 23. 7. 2020 – Vlada RS je na svoji 27. redni seji med drugim sprejela 
Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga 
Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022. Vlada 
RS je podaljšala ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val 
COVID-19, izdala Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, odločila, da Ukrepi iz odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi ter sprejela sklep o podaljšanju 
omejitev iz Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja za okužbo in širjenje 
okužbe z virusom SARS-CoV-2. Vlada RS je določila tudi besedilo predloga Zakona 
o učinkoviti rabi energije in izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Sprejet je bil 
tudi Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2020 in Odzivno poročilo na 
Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Regionalni razvoj«. 
Vlada RS je tudi sprejela več izhodišč do predlaganih evropskih uredb, in sicer do 
predloga spremembe Uredbe o skupnih določbah izvajanja evropskih strukturnih in 
investicijskih skladih, do Spremenjenega predloga Uredbe o določitvi skupnih 
določb o Evropskih  skladih, do Spremenjenega predloga Uredbe o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu, do Spremenjenega predloga 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus 
(ESS+), do Spremenjenega predloga Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Sklada za pravični prehod ter stališče k Predlogu sklepa Evropskega 
parlamenta in Sveta o spremembi sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite. Sprejet je bil tudi Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter Poročilo o aktivnostih zaščite, 
reševanja in pomoči ob pojavu bolezni covid-19 ter ukrepe za izboljšanje odziva z 
nosilci in roki izvedbe. Vlada RS je sprejela tudi Poročilo o obsegu izvedenih 
prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev za izvajanje 
ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 6. 2020, razporedila 
sredstva splošne proračunske rezervacije ter sprejela Načrt izvajanja finančnih 
instrumentov za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za 
obdobje 2020-2023. Vlada RS pa je sprejela tudi sklep o ustanovitvi Delovne skupine 
za obravnavo romske problematike in več odgovor na poslanska vprašanja in 
pobude, med njimi tudi vprašanja v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih 
šol, s stanovanjsko politiko. 
 
Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2020, predloga 
Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS za leto 2022 
Rebalans državnega proračuna za leto 2020 je treba pripraviti zaradi epidemije 
koronavirusa, ki vpliva na višji obseg izdatkov proračuna države.  
 
1. Usmeritve za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS  
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Za leto 2020 veljajo izjemne okoliščine, ki dovoljujejo začasno odstopanje od srednjeročne 
uravnoteženosti javnih financ. Za doseganje zastavljenih javnofinančnih ciljev in za 
pripravo rebalansa državnega proračuna je treba sprejeti ukrepe za omejitev rasti izdatkov 
s kratkoročnim učinkom. S tem namenom bodo resorna ministrstva pripravila nabor 
ukrepov za omejitev rasti oziroma znižanje izdatkov, pri čemer se bodo osredotočila na 
omejitev ali odložitev izvajanja programov, ki niso nujni in na sistemske spremembe, ki jih 
je mogoče uveljaviti takoj (pravilniki, uredbe, pravice iz javnih sredstev, itd.) 
 
2.Usmeritve za predloga Sprememb proračuna RS za leto 2021 in predloga Proračuna RS 
za leto 2022 
Čeprav je za leti 2021 in 2022 pričakovati postopno okrevanje gospodarstva, to še ne bo 
na ravni pred epidemiološko krizo. Zato mora biti tako zastavljen tudi pristop k pripravi 
predloga sprememb proračuna za leto 2021 in predloga proračuna za leto 2022. 
 
Pri načrtovanju proračunov 2021 in 2022 je treba upoštevati, da so prednostne reforme in 
investicije na področju socialne in pokojninske zakonodaje, izboljšanja učinkovitosti v 
šolstvu in znanosti, sistemski ukrepi na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe ter 
investicije, ki pripomorejo k okrevanju in gospodarski rasti ter odpiranju delovnih mest, 
produktivnosti, okoljske in energetske politike. 
 
Podaljšan ukrep čakanja na delo do 31. avgusta 
Vlada je odločila, da se ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi 
val COVID-19 podaljša do 31. avgusta 2020. 
 
Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV), ki je pričel 
veljati dne 11. julija 2020, med začasnimi ukrepi za pripravo na drugi val COVID-19 na 
področju dela in delovnih razmerij ureja tudi ukrep delnega povračila nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo. Na začasno čakanje na delo lahko delodajalci, ki 
izpolnjujejo pogoje po tem zakonu, delavce napotijo najkasneje do 31. julija 2020. Vlada 
Republike Slovenije omenjeni ukrep lahko s sklepom največ dvakrat podaljša za obdobje 
enega meseca, vendar ne dlje kot do 30. septembra 2020. 
 
Ocenjuje se, da bo ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja, ki se zaradi COVID-
19 krize soočajo z nizkim povpraševanjem ali negativnimi šoki v produktivnosti, odločala 
za odpuščanje delavcev. Učinki interventnih ukrepov na trg dela so spodbudni, saj se je že 
meseca junija rast števila brezposelnih umirila. Brez sprejetih ukrepov, predvsem ukrepa 
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga delodajalci 
prepoznavajo kot koristnega, bi se kriza zagotovo odrazila v večjem številu brezposelnih 
oseb.  
 
Podatki o koriščenju ukrepov kažejo, da so delodajalci v okviru prvega in drugega 
protikoronskega zakona (PKP1 in PKP2, ki sta se izvajala v obdobju od 13. marca do 31. 
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maja 2020) na zavod oddali 46.009 vlog za čakanje na delo za 275.317 zaposlenih. Po 
tretjem protikoronskem zakonu (PKP3, ki se je v tem delu izvajal le v mesecu juniju 2020) 
so delodajalci oddali na zavod 10.930 vlog za čakanje na delo za 64.667 zaposlenih. V 
okviru četrtega protikoronskega zakona (PKP4) pa je zavod do vključno 20. julija 2020 
prejel 6.787 vlog delodajalcev za skoraj 24.200 zaposlenih za povračilo nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo.  
 
Do 10. julija 2020 je ZRSZ delodajalcem za povračilo nadomestila plače delavcem na 
začasnem čakanju na delo in iz razloga višje sile izplačal 242,5 mio eurov. 
 
Stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega 
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo še vedno potreben, 
zato se predlaga njegovo podaljšanje do 31. avgusta 2020. 
 
Odlok o spremembi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji 
Odlok omejuje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na 
območju Republike Slovenije, in sicer obratovanje diskotek in nočnih klubov, ostale 
dejavnosti ponujanja blaga in storitev za katere je prav tako veljala začasna prepoved, so 
bile do sedaj postopoma sproščene.  
 
S predlagano spremembo Odloka se odpravi določitev minimalnega obratovalnega časa in 
odpravi prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in z zakonom določenim dela prostih 
dnevih. S tem se trgovcem znova omogoči, da obratovalni čas določijo v skladu s svojo 
poslovno odločitvijo in upoštevaje potrebe potrošnikov.  
 
Za vse dejavnosti še vedno velja, da jih je dovoljeno opravljati le pod pogojem, da se 
zagotovi minimalni stik s potrošniki in v skladu s sprejetimi navodili in priporočili 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter ministrstva za zdravje. Odgovornost 
delodajalcev pa je, da zaposlenim zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo spoštovanje 
navodil iz prejšnjega odstavka. 
 
Ukrepi iz odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi ostajajo v veljavi 
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s strokovno oceno Strokovne skupine za 
zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje. Ta je ocenila, da 
se je z ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 iz Odloka o začasni 
splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji trenutno 
epidemiološko stanje v Sloveniji ustalilo in je pod nadzorom, trend novih okužb pa ne 
napoveduje porasta. Vlada Republike Slovenije je odločila, da se obstoječe omejitve iz 
odloka o začasni prepovedi zbiranja uporabljajo še naprej. 
 
Vlada strokovno utemeljenost ukrepov sicer ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju 
strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi uporabljajo še naprej, ali pa ukrepe spremeni 
oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.  
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Podaljšan odlok o obveznem nošenju zaščitnih mask in obveznem razkuževanju rok 
v zaprtih javnih prostorih 
Vlada je na podlagi mnenja strokovne skupine, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje sprejela 
sklep o podaljšanju omejitev iz Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja za 
okužbo in širjenje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Podaljšata se ukrepa obveznega 
nošenja zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza v 
zaprtem javnem prostoru in obveznega razkuževanja rok.  
 
Vlada je ocenila, da se je tudi z obveznim nošenjem zaščitnih mask ali druge oblike 
zaščite ustnega in nosnega predela obraza v zaprtem javnem prostoru in obveznim 
razkuževanjem rok, ki ju vsebuje Odlok, trenutno epidemiološko stanje v Republiki 
Sloveniji ustalilo in da sta omenjena ukrepa pomembno pripomogla k temu. Strokovna 
skupina, ki deluje pri Ministrstvu za zdravje, je opravila presojo obeh ukrepov, ki sta 
vsebovana v Odloku, in ugotovila, da sta oba ukrepa del ukrepov, ki so bili v zadnjem času 
učinkoviti pri upočasnitvi širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter iz tega naslova 
svetuje, da se oba uporabljata še naprej. 
 
Predlog Zakona o učinkoviti rabi energije 
Gre za nov zakon, ki je nastal na podlagi Analize nadomestitve veljavnega Energetskega 
zakona in prenosa paketa EU predpisov „Čista energija za vse evropejce“, katerega 
izvajalec je Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v okviru Tehnične pomoči 
pri prenosu navedenega zakonodajnega paketa.  
 
Zakon vsebinsko ureja učinkovito rabo energije in v tem okviru splošne ukrepe za 
spodbujanje energetske učinkovitosti, ukrepe za povečanje učinkovite rabe energije, 
zahteve energetske učinkovitosti za proizvode ter zagotavljanje energetske učinkovitosti 
stavb. Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, 
nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom prenosa evropske zakonodaje v 
slovenski pravni red.  
 
Bistvene spremembe zaradi prenosa evropske zakonodaje glede na določbe trenutno 
veljavnega Energetskega zakona dopolnjujejo vsebinske zahteve iz Direktive o energetski 
učinkovitosti stavb glede Dolgoročne strategije prenove stavb; določajo merjenje 
porabljene energije in informacije o obračunu: določbe so razdeljene posebej za merjenje 
porabe zemeljskega plina in posebej za merjenje porabe ogrevanja, hlajenja in sanitarne 
tople vode. 
 
Dopolnjujejo se obveznosti iz Direktive o energetski učinkovitosti glede delitve stroškov v 
večstanovanjskih stavbah (delilniki - daljinsko odčitavanje), ureja se polnilna mesta za 
električna vozila: gre za implementacijo zahtev iz evropske direktive, ki določa za 
posamezne primere različne zahteve za namestitev polnilnih mest in namestitev 
insfrastrukture za napeljavo vodov za električne kable. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

Pri prihrankih energije pri končnih odjemalcih je na novo postavljena meja 100 MWh za 
dobavitelje trdnih goriv, pri sistemu upravljanja z energijo v javnem sektorju so opredeljene 
naloge odgovorne osebe, uvedena pa je tudi obveznost pregledov sistemov za 
avtomatizacijo in nadzor stavb. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje 
Spremembe uredbe sledijo na eni strani cilju razbremenitev upravnega organa Agencije 
RS za okolje (ARSO), pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju 
spoprijema z velikimi zaostanki. Na drugi strani pa je cilj sprememb pospešitev upravnih 
postopkov na področjih, kot so postopki za izdajo okoljevarstvenih soglasij, in možnost 
temeljitejše vsebinske obravnave pri tistih posegih, pri katerih se zaradi njihovih bistvenih 
lastnosti pričakujejo pomembni vplivi na okolje. 
 
Spremembe bodo imele velik pozitivni učinek na administrativne razbremenitve. Po 
ocenah se bo število posegov, za katere bi njihovi nosilci zahtevali izvedbo predhodnega 
postopka, zmanjšalo za dobro polovico. Ob tem je treba poudariti, da bodo nosilci posegov 
kljub povišanju pragov za predhodni postopek vsekakor morali pridobiti tudi druga 
ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja pristojnih organov (npr. vodno soglasje, 
naravovarstveno soglasje, mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno 
dovoljenje).  
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na uredba) določa 
posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ter posege v okolje, za 
katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, 
da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Pristojni upravni organ (ARSO) je opravil 
analizo vseh izvedenih predhodnih postopkov, na podlagi katere se predlagajo te 
spremembe in dopolnitve uredbe, opravljeni pa sta bili tudi primerjava z nemško in deloma 
avstrijsko ureditvijo ter vnovična preveritev zahtev direktive o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje. 
 
Sprememba uredbe se predlaga z namenom upravne razbremenitve nosilcev tistih 
posegov v okolje, za katere sta analiza izvedenih predhodnih postopkov in delna 
primerjava pokazali, da glede na lastnosti posega ni mogoče pričakovati pomembnih 
vplivov na okolje. Gre za spremembe (dvige) pragov, ki za nosilca posega v okolje 
pomenijo obveznost zahtevati predhodni postopek. S tem se zmanjšuje nabor posegov v 
okolje, za katere je treba v predhodnem postopku ugotoviti, ali bi lahko imeli pomembne 
vplive na okolje, zaradi tega pa se zmanjšuje tudi nominalno število takih nameravanih 
posegov in zahtev za izvedbo tega postopka. Pragovi se spreminjajo na način, da ne 
ogrožajo temeljnega namena predhodnega postopka, to je zagotovitev, da se presoja 
vplivov na okolje izvede za vse posege, ki imajo lahko pomembne vplive na okolje, čeprav 
ne presegajo praga, nad katerim je presoja vplivov vedno obvezna. Za posege, za katere 
je bilo od leta 2014 ugotovljeno, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje (in je bilo 
zato v predhodnem postopku ugotovljeno, da je presoja vplivov na okolje obvezna), bi 
morali njihovi nosilci tudi ob spremenjeni uredbi zahtevati predhodni postopek. 
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Letni program izobraževanja odraslih RS za leto 2020 
V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih se izvajanje nacionalnega programa 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji določi z letnim programom, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije. Ta ga je za leto 2020 sprejela na tokratni seji. 
 
V letnem programu so opredeljeni izobraževalni programi in dejavnosti, ki se bodo izvajali 
letos in bodo financirani iz državnega proračuna. Za letni program izobraževanja odraslih 
se letos iz državnega proračuna zagotovi dobrih 85,5 milijona evrov. 
 
Odzivno poročilo na revizijsko poročilo računskega sodišča »Regionalni razvoj« 
Računsko sodišče je v zvezi z revizijo »Regionalni razvoj« v obdobju od 1. januarja 2014 
do 31. decembra 2017 ugotovilo določene nesmotrnosti, zato je vlada pripravila odzivno 
poročilo z izkazom popravljalnih ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 
 
Dne 18. julija 2019 je bil na seji Vlade RS dopolnjen in sprejet dokument »Cilji, usmeritve 
in instrumenti regionalne politike ter strateška izhodišča prostorskega razvoja za pripravo 
regionalnih razvojnih programov 2021–2027«, ki v okviru ciljev in kazalnikov regionalne 
politike ter vsebinskih usmeritev in spremljanja izvajanja za pripravo regionalnih razvojnih 
programov ustreza priporočilom računskega sodišča. 
 
V predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja bodo 
upoštevana priporočila računskega sodišča, da se zagotovi večja usklajenost pri 
načrtovanju in izvajanju evropske kohezijske politike, politike na področju lokalne 
samouprave in politike prostorskega razvoja ter skladnega razvoja regij. Smiselno je 
sočasno in soodvisno načrtovanje različnih razvojnih politik, kar zahteva tudi sočasne 
oziroma soodvisne roke priprave teh razvojnih dokumentov.  
 
Stališče glede predloga spremembe Uredbe o skupnih določbah izvajanja evropskih 
strukturnih in investicijskih skladih 
Vlada je sprejela stališče glede predloga Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah izvajanja evropskih strukturnih 
in investicijskih skladih. Sprememba uredbe zadeva izredne dodatne vire iz naslova 
pobude REACT-EU, ki je namenjena spodbujanju odprave posledic krize v okviru 
pandemije COVID-19 in pripravi zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
gospodarstva. Slovenija pozdravlja predlagano pobudo REACT-EU.  
 
Evropska komisija je maja 2020 predlagala obsežen načrt okrevanja za Evropo, ki obsega 
nov evropski instrument za okrevanje »Next Generation EU« in prenovljen ter okrepljen 
predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Kohezijska politika po 
predlogu komisije predstavlja enega izmed temeljnih elementov okrevanja EU po izbruhu 
pandemije COVID-19.  
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Del načrta za okrevanje je tudi pobuda REACT-EU, ki predvideva dodatna kohezijska 
sredstva v okviru trenutnega večletnega finančnega okvira 2014–2020. Državam članicam 
bodo v letih od 2020 do 2022 na voljo sredstva za ukrepe na področju zagotavljanja novih 
delovnih mest in varnosti zaposlitev, podpore malim in srednje velikim podjetjem in 
zdravstvenim sistemom s ciljem zagotovitve zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja 
EU. Sprememba uredbe se nanaša na pravila za dostop do dodatnih sredstev, ki jih 
predlaga Evropska komisija in na urejanje njihovega izvrševanja.  
 
S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj bodo po predlogu lahko podprte 
naložbe v izdelke in storitve za zdravstveni sektor, naložbe v obratni kapital in naložbene 
zmogljivosti malih in srednje velikih podjetij, naložbe, ki spodbujajo prehod na digitalno in 
zeleno gospodarstvo, ter naložbe na področju infrastrukture, ki državljanom zagotavlja 
osnovne storitve. Evropski socialni sklad bo lahko podprl ukrepe na področju vzdrževanja 
delovnih mest s shemami skrajšanega delovnega časa ter nudil podporo samozaposlenim, 
tudi če ta podpora ni v kombinaciji z aktivnimi ukrepi na trgu dela. Podprti bodo lahko tudi 
ukrepi za zagotavljanje delovnih mest za ranljive skupine in ukrepi za zaposlovanje mladih, 
ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, razvoja spretnosti za prehod na zeleno 
in digitalno gospodarstvo ter izboljšanje dostopa do socialnih storitev splošnega pomena 
za različne družbene skupine, vključno z otroki.  
 
Stališče do Spremenjenega predloga uredbe o določitvi skupnih določb o Evropskih  
skladih   
Vlada je sprejela stališče glede spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 
socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in 
migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume. Slovenija 
podpira spremenjeni predlog, ki kot odziv na izbruh pandemije COVID-19 uvaja večjo 
prožnost v izvajanje kohezijske politike večletnega finančnega okvira 2021–2027. 
 
Evropska komisija v spremenjenem predlogu uredbe o skupnih določbah predlaga večjo 
prožnost pri izvajanju kohezijske politike v prihodnjem večletnem finančnem okviru 2021–
2027. V uredbi o skupnih določbah je tako predlagana dodatna prožnost pri 
prerazporeditvi sredstev med skladi kadarkoli v programskem obdobju.  
 
S ciljem zagotavljanja sposobnosti hitrega odziva v okviru izvajanja kohezijske politike 
Komisija predlaga začasne ukrepe za uporabo skladov v odziv na izjemne in neobičajne 
okoliščine. Predlog predvideva dodatna pooblastila Komisije za sprejetje izvedbenih aktov, 
ki določijo začasne ukrepe za pomoč pri odzivu na začasne in neobičajne okoliščine. 
 
Stališče do Spremenjenega predloga uredbe o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj in Kohezijskem skladu 
Vlada je sprejela stališče glede spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj in Kohezijskem skladu. Slovenija 
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pozdravlja prenovljeni predlog uredbe, ki uvaja dodatno prožnost pri naložbah v okviru 
programov kohezijske politike z namenom krepitve njene vloge pri spodbujanju 
dolgoročnega prehoda k odpornejši, bolj zeleni in digitalni Uniji.  
 
Namen spremenjenega predloga uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj in 
Kohezijskem skladu, ki predstavlja del pravnega okvira za izvajanje kohezijske politike v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 2021–2027, je izboljšati gospodarsko odpornost 
in pospešiti okrevanje EU z uvedbo dodatne prožnosti za naložbe v okviru programov 
kohezijske politike. Dodatna prožnost bo omogočila učinkovitejše odpravljanje 
pomanjkljivosti v zdravstvenem sektorju. Predlog uvaja rešitve v zvezi z izboljšanjem 
pripravljenosti za hiter odziv v primeru izjemnih in neobičajnih okoliščin. Skladno s 
predlogom bo Evropski sklad za regionalni razvoj lahko še dodatno spodbudil ustvarjanje 
delovnih mest v malih in srednjih podjetjih ter s spodbujal gospodarski potencial v 
turističnem in kulturnem sektorju. V spremembah predloga so predlagane določbe glede 
širitve upravičenosti podpore znotraj že predlaganih specifičnih ciljev Evropskega sklada 
za regionalni razvoj ter določbe glede mehanizma za odziv v izjemnih in neobičajnih 
okoliščinah in z njim povezana pooblastila Komisije, da po poenostavljenem postopku 
sprejme izvedbene akte, ki določijo pravila in področja uporabe sredstev Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ob razglasitvi novonastalih okoliščin. 
 
Stališče do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
Evropskem socialnem skladu plus (ESS+) 
Vlada je sprejela stališče glede spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta 
in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS plus). Slovenija podpira spremenjeni 
predlog uredbe, ki omogoča prilagoditve določil v podporo novemu svežnju za okrevanje 
EU po pandemiji COVID-19 in hkrati strateške naložbe v zaposlitvene in socialne politike 
ter sisteme.  
 
Prenovljeni predlog uredbe o Evropskem socialnem skladu plus (ESS plus) za izvajanje 
kohezijske politike v naslednjem večletnem finančnem okviru 2021–2027 predstavlja 
prilagoditev pravnega okvira novim razmeram evropskega okrevanja po pandemiji COVID-
19, hkrati pa omogoča podporo strateškim naložbam v zaposlitvene in socialne politike ter 
sisteme. ESS plus bo glede na predlog Komisije razdeljen na dva glavna sklopa, pri čemer 
bo eden v okviru deljenega upravljanja in bo zajemal prejšnje programe ESS, Sklada za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim in pobude za zaposlovanje mladih, drugi pa bo v okviru 
neposrednega in posrednega upravljanja ter bo zajemal dejavnosti iz prejšnjega Programa 
za zaposlovanje in socialne inovacije. 
 
Komisija predlaga usmeritev sredstev ESS plus v podporo ukrepom za spodbujanje 
prehoda mladih v zaposlitev skladno s priložnostmi, ki jih ponuja digitalni, odporni in zeleni 
prehod in za podporo strukturnim reformam z 10 na 15 odstotkov. Komisija prav tako 
predlaga, da se v okviru deljenega upravljanja najmanj 5 odstotkov sredstev ESS plus 
nameni ukrepom za reševanje revščine otrok.  
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ESS plus bo glede na predlog Komisije spodbujal pridobivanje novih spretnosti za nove 
vrste delovnih mest v skladu z industrijsko strategijo EU. Sredstva ESS plus bodo 
namenjena razvoju spretnosti za prilagoditev potrebam trga dela in industrijskih 
ekosistemov, zelenemu in digitalnemu prehodu, digitalizaciji, inovacijam ter gospodarskim 
in družbenim spremembam. 
 
Komisija predlaga dodatne določbe glede začasnih ukrepov za mobilizacijo sredstev ESS 
plus v odziv na izjemne in neobičajne okoliščine, glede na pridobljene izkušnje ob izbruhu 
pandemije COVID-19.  
 
Stališče do Spremenjenega predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
ustanovitvi Sklada za pravični prehod 
Vlada RS je sprejela stališče glede spremenjenega predloga uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod. Slovenija podpira dodatno 
dodelitev sredstev Skladu za pravični prehod v okviru evropskega instrumenta za 
okrevanje in v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027. Slovenija se zavzema, da 
se pogoji koriščenja sredstev sklada določijo na način, da bo zagotovljeno prilagajanje 
dejanskim razvojnim potrebam na posameznih območjih in ustrezen odziv na posledice 
pandemije bolezni COVID-19. 
  
Da bi se preprečilo večanje razlik med državami članicami in regijami EU, zagotovilo 
trajnostno okrevanje njihovih gospodarstev in krepitev njihove odpornosti, Evropska 
komisija predlaga dodatna sredstva iz evropskega instrumenta za okrevanje »Next 
Generation EU« ter prihodnjega večletnega finančnega okvira 2021–2027 za ukrepe, ki 
pospešujejo naložbe v zeleni prehod. Dodatna sredstva Sklada za pravični prehod bodo 
namenjena za podporo ukrepom v obdobju 2021–2024. Za njihovo dodelitev se bodo 
uporabljala pravila, določena v uredbi o skupnih določbah ter v uredbi o ustanovitvi Sklada 
za pravični prehod, za njih pa ni predvidena obvezna dopolnilna podpora iz nacionalnih 
ovojnic za Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad plus. 
 
Sklad za pravični prehod je instrument, ki bo v obdobju 2021–2027 z nepovratnimi sredstvi 
prispeval k realizaciji ukrepov na področju učinkovitega prehoda k podnebni nevtralnosti 
EU do leta 2050. Sredstva sklada bodo namenjena zmanjšanju gospodarskih, okoljskih in 
socialnih stroškov prehoda v regijah, ki bodo zaradi svoje močne odvisnosti od proizvodnje 
in uporabe fosilnih goriv najbolj prizadete. Iz Sklada za pravični prehod bo mogoče 
podpreti predvsem ukrepe na področju gospodarske diverzifikacije regij, na področju 
prekvalifikacije delovne sile ter zagotavljanja podpore iskalcem zaposlitve.  
 
Stališče k Predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi sklepa o 
mehanizmu Unije na področju civilne zaščite 
Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Predlog sklepa 
Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu 
Unije na področju civilne zaščite. Republika Slovenija si v luči izkušenj iz epidemije Covid-
19 prizadeva za nadaljnjo krepitev pripravljenosti in odziva na naravne in druge nesreče 
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na nacionalni ravni ter v skladu z načelom subsidiarnosti in solidarnosti tudi za izboljšanje 
odpornosti na nesreče večjega obsega na ravni EU.  
 
Republika Slovenija podpira določene rešitve Predloga sklepa Evropskega parlamenta in 
Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite. Podpira tudi povečanje finančnih sredstev za področje civilne zaščite pri odzivu 
EU na krize. Nekatere predlagane spremembe predloga Slovenija lahko podpre. To so na 
primer  rešitve na področju pripravljenosti in odziva, in sicer bolj sistematično upoštevanje 
podatkov o preteklih škodah v procesu načrtovanja, nadaljnji razvoj in uporaba sistemov 
opazovanja in zgodnjega opozarjanja, možnost zagotavljanja strateškega zračnega 
prevoza materialne pomoči in sredstev ter večji obseg financiranja operativnih stroškov 
intervencij zmogljivosti evropskega nabora civilne zaščite. Slovenija podpira tudi 
povečanje finančnih sredstev za področje civilne zaščite pri odzivu EU na krize, pri čemer 
je treba zagotoviti uravnoteženo uporabo sredstev med državami članicami in Komisijo.  
 
Predlog vključuje povečano vlogo Komisije, in sicer z vzpostavitvijo dodatnega sistema 
zmogljivosti rescEU – strateške rezervne zmogljivosti v lasti oziroma upravljanju Evropske 
komisije ter njihovo razmestitev v državah članicah in tretjih državah. 
 
Glede na to, da predlog vsebuje povečanje finančnih sredstev, tako iz večletnega 
finančnega okvira kot iz instrumenta za okrevanje, je treba opraviti razpravo ne le glede 
rescEU, ampak tudi glede nadaljnjega razvoja in financiranja ostalih elementov 
mehanizma, vključno z evropskim naborom civilne zaščite, v katerega prispevajo enote in 
strokovnjake države članice. Prav tako je treba pri spremembah sklepa upoštevati vse 
vrste naravnih in drugih nesreč večjega obsega.  
 
Komisija pogojuje sprejetje novega predloga sklepa s sprejemanjem finančnega okvirja 
2021–2027. Slovenija kot del tria podpira predlog nemškega predsedstva, da se 
obravnava akta razdeli v dva dela: finančne določbe, ki bi jih sprejeli v 2020, da bo za 
področje civilne zaščite zagotovljeno ustrezno financiranje; ter vsebinske določbe, ki bi jih 
poglobljeno obravnavali in prav tako uskladili čimprej, predvidoma v prvi polovici 2021.  
 
Nov Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh  
Vlada Republike Slovenije je sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0 s katerim se 
nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh, sprejet  11. 2. 2016. 
 
Ministrstva in vladne službe, določene v Državnem načrtu bodo v roku 15 dni po sprejemu  
tega sklepa izdelale oziroma uskladile priloge in dodatke k Državnemu načrtu, ki so v 
njihovi pristojnosti in jih posredovale Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter 
izvajalcem nalog iz svoje pristojnosti. 
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Skladno s sklepom bodo nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja izdelali oziroma 
uskladili svoje načrte oziroma dele načrtov zaščite in reševanja z Državnim načrtom 
najkasneje v 60 dneh po sprejemu Državnega načrta.  
 
Nosilci izdelave načrtov dejavnosti morajo v 30 dneh po sprejetju Državnega načrta 
zagotoviti finančna sredstva in zalogo potrebnih materialno-tehničnih sredstev za najmanj 
1 mesec delovanja.  
 
Državni načrt je spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj, ki jih je Republika Slovenija 
pridobila v času epidemije COVID-19  (marec–maj 2020) in izdelan za pojav  nalezljivih 
bolezni pri ljudeh, kot izhaja iz ocene ogroženosti. Upoštevane so tudi izkušnje iz tujine.  
 
Poročilo o aktivnostih zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni covid-19 
V Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh je pri nalogah Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije določeno, 
da pripravi končno poročilo o pojavu in poteku epidemije oziroma pandemije nalezljive 
bolezni pri ljudeh in ga predlaga v sprejem Vladi Republike Slovenije. Poročilo obravnava 
aktivnosti in ukrepanje zaščite, reševanja in pomoči ob pojavu bolezni covid-19.  
 
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije je 13. marca 2020 na predlog ministra za 
zdravje izdal Sklep o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu 
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Zaradi ugodnejših 
epidemioloških razmer je Vlada Republike Slovenije 14. maja 2020 izdala Odlok o preklicu 
epidemije nalezljive bolezni covid-19. Poveljnik CZ RS je 28. maja 2020 izdal Sklep o 
preklicu Sklepa o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije 
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. 
 
V poročilu so zajete priprave in ukrepanje v Republiki Sloveniji do razglasitve epidemije in 
ukrepanje po razglasitvi epidemije, vse do 30. maja 2020, ko so se zaključile operativne 
aktivnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v zvezi s covidom-19. 
 
V poročilu so predstavljene ključne aktivnosti ministrstev in drugih državnih organov, 
ključne aktivnosti na regijski in lokalni ravni, ključne aktivnosti humanitarnih organizacij, 
delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč in druge aktivnosti kot so: mednarodne 
aktivnosti, nastanitev oseb, oskrba ranljivih skupin, donacije, zbiranje ponudb in nabava 
zaščitne opreme, delitev zaščitne opreme, zagotavljanje informacijskih in komunikacijskih 
storitev, intervencijski stroški. Posebno mesto je posvečeno komuniciranju z javnostmi. Na 
koncu poročila so navedene končne ugotovitve, pozitivne izkušnje in pomanjkljivosti ob 
odzivanju na epidemijo ter predlogi. 
 
Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja 
sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 7. 5. 2020 do 30. 
6. 2020 
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Državni zbor je 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem 
področju (ZIUJP), katerega glavni cilj je bil omiliti posledice epidemije na področju 
izpolnjevanja davčnih obveznosti, hkrati pa je na področju izvrševanja državnega 
proračuna določil pravila, ki omogočajo zagotovitev dodatnih sredstev, ki jih pri pripravi 
proračuna države ni bilo mogoče načrtovati. Vladi se je skladno z ZIUJP podelilo 
pooblastilo za neomejeno prerazporejanje pravic porabe v državnem proračunu za namen 
zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo. 
  
Tokrat vlada drugič podaja poročilo o prerazporeditvah, in sicer za obdobje od 7. 5. 2020 
do vključno 30. 6. 2020. V navedenem obdobju so bile za namene preprečevanja in 
omilitve posledic epidemije izvedene naslednje razporeditve sredstev splošne proračunske 
rezervacije, in sicer na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o javnih financah (ZJF) 
s postavke:  

• Tekoča proračunska rezerva v višini 107,41 milijona evrov; 

• Sredstva iz naslova dodatnega zadolževanja - COVID-19 v višini 782,8 milijona 
evrov. 

 
Iz Sklada proračunske rezerve bo bile dodeljene pravice na podlagi 48. člena ZJF v višini 
97.600 evrov za pomoč Furlaniji - Julijski krajini. 
 
Izvedene prerazporeditve pravic porabe znotraj finančnih načrtov posameznih ministrstev 
na podlagi drugega odstavka 28. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) v skupni višini 76,6 milijona evrov.  
 
Na podlagi 12. člena ZIUJP so bile torej v času od 16. 3. do vključno 30. 6. 2020 izvedene 
prerazporeditve pravic porabe, vezane na COVID-19, v skupnem znesku približno 1,28 
milijarde evrov, od tega:  

• iz sredstev splošne proračunske rezervacije:  
- na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJF s postavke Tekoča proračunska 

rezerva v višini 360,6 milijona evrov; 
- na podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJF s postavke Sredstva iz naslova 

dodatnega zadolževanja - COVID-19 v višini 782,8 milijona evrov; 
 

• iz Sklada proračunske rezerve: 
- na podlagi 48. člena ZJF v višini 14,4 milijona evrov; 

 

• znotraj finančnih načrtov posameznih ministrstev: 
- na podlagi drugega odstavka 28. člena ZIPRS2021 v skupni višini 122 milijonov 

evrov.  
 
Vlada razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije 
Vlada je Ministrstvu za zdravje razporedila dobrih 152 tisoč evrov. Na podlagi Zakona o 
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za 
državljane in gospodarstvo se sredstva iz državnega proračuna namenjajo Zavodu za 
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zdravstveno zavarovanje Slovenije, in sicer za plačilo nadomestila prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje. 
 
Načrt izvajanja finančnih instrumentov za omilitev posledic ekonomske krize zaradi 
epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023  
Zaradi svetovne pandemije in spomladi 2020 tudi v Sloveniji razglašene epidemije COVID-
19 so v gospodarstvu nastale številne škodljive posledice. To je povzročilo izredne 
razmere, zato so potrebni obsežni in hitri ukrepi, namenjeni zdravstvenim sistemom ter 
blaženju negativnih posledic pri delovanju gospodarstva, predvsem MSP in drugih ranljivih 
delov gospodarstva. 
 
Na podlagi kriznih razmer je Evropska Komisija marca 2020 sprejela Naložbeno pobudo v 
odziv na koronavirusu, namenjeno spodbujanju naložb z mobilizacijo razpoložljivih 
denarnih rezerv v evropskih strukturnih in investicijskih skladih za takojšen boj proti krizi. 
Tako je v pripravi  nova operacija Finančnih instrumentov za omilitev posledic ekonomske 
krize zaradi epidemije COVID-19 (FI COVID-19). FI COVID-19 kot nova operacija za 
finančne instrumente zahteva sprejem novega Načrta izvajanja finančnih instrumentov. 
 
Načrt izvajanja finančnih instrumentov bo za omilitev posledic ekonomske krize zaradi 
epidemije COVID 19, za obdobje 2020–2023, prispeval k doseganju ciljev Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 ter 
Naložbene pobude v odziv na epidemijo COVID-19.  
 
Skupni znesek sredstev za FI COVID-19 za obdobje upravičenosti, to je do leta 2023, 
znaša 65 mio evrov EU dela iz sredstev evropske kohezijske politike - ESRR. Upravljavcu 
novega COVID-19 sklada skladov je predvideno izplačilo v štirih tranšah, vsakič po 16,25 
mio evrov, in sicer avgusta 2020, decembra 2020, maja 2021 in septembra 2021. 
 
Delovna skupino za obravnavo romske problematike 
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine za obravnavo 
romske problematike. V delovni skupini so predstavniki državnih organov, samoupravnih 
lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.  
 
V Delovno skupino za obravnavo romske problematike se imenujejo: 

• za predsednika: dr. Anton Olaj, državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, 

• za namestnika predsednika: mag. Stanko Baluh, direktor Urada Vlade Republike 
Slovenije za narodnosti, 

• za članice in člane: 
- Matic Zupan, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje,  
- Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve 

in enake možnosti,  
- Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor,  
- Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport,  
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- dr. Ignacija Fridl Jarc, državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo,  
- Manuel Vesel, Ministrstvo za notranje zadeve,  
- Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,  
- dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje,  
- Andrej Kavšek, župan Občine Črnomelj,  
- Samo Pogorelc, župan Občine Ribnica,  
- Jožef Horvat Sandreli, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike 

Slovenije, 
- Janja Rošer, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, 
- Zdenko Pestner, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, 
- Fatmir Bećiri, predstavnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. 

 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha z delovanjem Komisija Vlade Republike Slovenije za 
zaščito romske skupnosti. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z infrastrukturno prenovo javnih osnovnih 
šol 
Poslanec Državnega zbora RS je na vlado naslovil vprašanje v zvezi z infrastrukturno 
prenovo javnih osnovnih šol. Vlada mu odgovarja, da je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport konec februarja letos objavilo Razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in 
osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2020 - 2021. Zaradi 
ukrepov vlade proti koronavirusu je bil razpis začasno ustavljen, nadaljevanje razpisa pa je 
odvisno od sprejema  rebalansa letošnjega proračuna in sprejema novega proračuna za 
leto 2021 ter načrtovanja v obdobju do leta 2023/2024. 
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport si bo prizadevalo zagotoviti zadostna 
sredstva za izvedbo novega razpisa, s katerim bo prispevalo k realizaciji občinskih 
investicij, katerih cilj je zagotoviti zadostne in varne prostorske pogoje v vrtcih in osnovnih 
šolah.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko  
Vlada je sprejela odgovor  na pisno poslansko vprašanje v zvezi s stanovanjsko politiko 
države in Interventnim zakonom za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon 
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG). 
 
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da se stanovanjska politika izvaja po vsej državi, in sicer 
skladno z  Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 in z 
metodologijo določanja  prednostna območja za stanovanjsko oskrbo – PROSO. PROSO 
so območja, kjer je potreba prebivalstva in gospodarstva po javnih najemnih stanovanjih 
največja. Opredelitev PROSO se vključuje tako v prostorsko kot tudi stanovanjsko politiko 
države, Stanovanjski sklad RS pa je zavezan usmerjanju večinskega deleža sredstev, 
namenjenih financiranju gradnje novih stanovanj, v gradnjo javnih najemnih stanovanj na 
PROSO. 
 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 30 

                                                                                         

Vlada pojasnjuje, da se v Sloveniji trenutno soočamo z občutnim primanjkljajem javnih 
najemnih stanovanj. Ponudba javnih stanovanj ne sledi povpraševanju, problematika 
oteženega dostopa do primernih stanovanj je še posebej pereča pri mladih, socialno šibkih 
in drugih ranljivih skupinah. Po razpoložljivih podatkih je na državni ravni zaznana potreba 
po dodatnih skoraj 10.000 javnih najemnih stanovanjih, 600 bivalnih enotah in vsaj 500 
oskrbovanih stanovanjih.  
Nahajamo se v situaciji, ko: 

• stanovanj primanjkuje na lokacijah, kjer je povpraševanje po stanovanjih največje; 

• primanjkuje najemnih stanovanj, zlasti tistih, ki bi ranljivejšim skupinam omogočila 
reševanje stanovanjskega problema; 

• je delež zasebnih stanovanj zelo visok, kar vpliva na fizično stanje stanovanjskega 
fonda; 

• se stanovanjski fond stara – ne ustreza energetskim in funkcionalnim standardom 
sodobne družbe in povečuje življenjske stroške; 

• s strani investitorjev ni interesa za vlaganje v stanovanjsko gradnjo v javnem 
interesu; 

• podpora razvoju najemnega trga v obstoječi zakonodaji ni zadostna,  pri čemer 
primanjkuje uravnoteženih ukrepov za vzpostavitev učinkovitega sistema 
stanovanjske oskrbe; 

• je mobilnost prebivalstva nizka – v smislu pripravljenosti za menjavo stanovanja 
glede na potrebe v določenem življenjskem obdobju. 

 
Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj zato predstavlja eno temeljnih vodil 
stanovanjske politike, ki ima podlago tudi v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem 
programu 2015–2025 (v ReNSP15–25). Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) 
bo v ta namen do leta 2023 zagotovil 2.360 novih javnih najemnih stanovanj in najemnih 
oskrbovanih stanovanj. Od tega jih bo v okviru lastnih projektov SSRS zgrajenih 1447, v 
okviru nakupa po Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj jih 
bo zagotovljenih 395, v okviru Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih 
stanovanj in stanovanjskih enot za starejše pa jih bo zagotovljenih še 518.  
 
Za vzpostavitev vzdržnih pogojev za gradnjo javnih najemnih stanovanj je v postopku 
priprave tudi sprememba stanovanjske zakonodaje, ki bo z zvišanjem trenutno prenizke 
neprofitne najemnine in s hkratnimi spremembami sistema subvencioniranja najemnin 
omočila učinkovitejše izvajanje stanovanjske politike in zagotavljanje zadostnega števila 
javnih najemnih stanovanj. Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje tudi vzpostavitev javne 
najemniške službe in možnost dodatnega zadolževanja stanovanjskih skladov zaradi 
gradnje novih javnih stanovanj. 
 
Projekti izgradnje javnih najemnih stanovanj, ki so vključeni v seznam pomembnih 
investicij, katere ureja Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij 
za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), so pripravljeni na podlagi 
nabora prednostnih investicij SSRS, katerega je pripravil in predložil SSRS. SSRS svoje 
investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj izbira strokovno, skladno z 
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izraženimi potrebami in sledeč načelom ReNSP15-25, ki opredeljuje prednostna območja 
za stanovanjsko oskrbo (PROSO). Stanje in potrebe se vrednotijo skozi dva vidika – prvi 
vidik se nanaša na potrebe oziroma povpraševanje gospodinjstev, drugi vidik pa na stanje 
in potenciale stanovanjske oskrbe. Vlada izpostavljam da je poslančev očitek o uvajanju 
centralistične stanovanjske politike neutemeljen. 
 
Vlada pa soglaša z mnenjem poslanca, da stanovanjska problematika ni le potreba in izziv 
Ljubljane ter nekaj večjih regionalnih središč, zato seznam pomembnih investicij vključuje 
15 projektov gradnje najemnih stanovanj, ki so prostorsko umeščeni v naslednje statistične 
regije: Gorenjska, Podravska, Osrednjeslovenska, Obalno – kraška in Jugovzhodna 
Slovenija.  
 
Vlada tako odgovarja, da so investicije in lastni projekti SSRS umeščajo na lokacije z 
najvišjo izraženo potrebo po dodatnih javnih najemnih stanovanjih. Na ostalih lokacijah se 
dodatna javna najemna stanovanja zagotavljajo sorazmerno s prepoznanimi potrebami 
prek SSRS, v okviru Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj 
ter Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in stanovanjskih enot 
za starejše in prek investicij občin ter lokalnih stanovanjskih skladov.  
 
Do leta 2023 SSRS načrtuje pridobitve stanovanj na naslednjih lokacijah:  

➢ Nakupi po Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj: 

• Slovenj Gradec: 87 stanovanj; 

• Lenart: 10 stanovanj; 

• Kočevje: 76 stanovanj; 

• Mozirje: 24 stanovanj; 

• Radenci 10 stanovanj; 

• Slovenska Bistrica: 31 stanovanj; 

• Gornja Radgona: 10 stanovanj; 

• Pesnica pri Mariboru: 24 stanovanj; 

• Mežica: 19 stanovanj; 

• Sveta Ana: 2 stanovanji; 

• Črnomelj: 30 stanovanj; 

• predvideni nakupi po novih vlogah: 72 stanovanj. 
 

➢ Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj: 

• Novo Brdo E1, Ljubljana: 174 stanovanj; 

• Dečkovo naselje, Celje: 128 stanovanj; 

• Spodnja Kostrivnica, Rogaška Slatina: 10 stanovanj. 

• Braslovče: 4 stanovanja; 

• Zreče: 6 stanovanj; 

• Nad Dolinsko 3, Koper: 90 stanovanj; 

• Slovenske Konjice: 11 stanovanj; 

• Ravne na Koroškem: 22 stanovanj. 
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➢ Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše: 

• Dečkovo naselje, Celje: 14 oskrbovanih stanovanj; 

• Krško: 29 oskrbovanih stanovanj; 

• Šmarje pri Jelšah: 30 oskrbovanih stanovanj. 
 
  

* * * 
 
 
 
 
 


