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62. REDNA SEJA VLADE RS 
 
Ljubljana, 27. 2. 2020 – Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s 
Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 
(COVID-19) in sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 
Slovenije. Vlada je sprejela tudi mnenje k Predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor in ga pošlje Državnemu zboru 
Republike Slovenije. Sprejeti pa so bili tudi odgovori na več poslanskih vprašanj, 
med drugim na vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v 
obdobju 2010-2019, v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem 
programskem obdobju 2021–2027, v zvezi s športno infrastrukturo in na vprašanje v 
zvezi z ukrepi pri spopadanju s stanovanjsko krizo.  
 
Poročilo o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 
(COVID-19) 
Situacija v svetu in Evropi 
Izbruh novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) na Kitajskem ima globalne 
razsežnosti. Čeprav je bolezen še vedno razširjena predvsem na Kitajskem, so se v 
številnih državah po vsem svetu pojavili primeri okužbe. Po podatkih Evropskega centra za 
nadzor bolezni (ECDC; na dan 26. 2. 2020) je število vseh oseb s potrjeno okužbo 81027, 
od tega jih je 2763 umrlo, od tega 47 izven Kitajske. V Evropi je 381 potrjenih primerov. O 
izbruhih poročajo iz severnih pokrajin Italije, prve potrjene primere imajo tudi v sosednji 
Avstriji in Hrvaški. 
 
Klinična slika okužbe s COVID-19 sega od blagega respiratornega obolenja do zelo hude 
pljučnice z akutnim respiratornim sindromom, septičnim šokom in odpovedjo organov, kar 
lahko povzroči smrt. Dosedanji podatki kažejo, da obolenje poteka v lažji obliki približno pri 
82 % odstotkih obolelih, težji potek je pri približno 15 %, 3 % je težje bolnih.  
 
Situacija v Sloveniji  
Glede na omejene izbruhe in potrjene primere v sosednjih državah in drugje po svetu je 
možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. 
Zelo pomembno je, da smo pripravljeni na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju 
okužbe kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe. Do 27. 2. 2020 do 12. ure v Republiki 
Sloveniji nimamo potrjenega nobenega primera.  
 
Srečanje z vodstvi bolnišnice je potrdil, da so bolnišnice relativno dobro pripravljene na 
sprejem prvih okuženih bolnikov s koronavirusom. Celotna komunikacija in koordinacija 
bolnišnic, ki bodo zdravile bolnike s COVID-19, bo centralizirana prek krizne skupine na 
Ministrstvu za zdravje in se bo izvajala prek dogovorjenih komunikacijskih poteh. V petek 
je predviden tudi sestanek z izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. 
 
Koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni v zdravstvu je določila vstopne 
točke za pregled in obravnavo pacientov s sumom na okužbo z COVID-19, in sicer bodo to 
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zdravstveni domovi, ki imajo organizirano 24-urno službo nujne medicinske pomoči. Po 
sklepu Vlade se bo tudi sprostila dodatna zaščitna oprema iz blagovnih rezerv. Javnim 
zdravstvenim zavodom bo zagotovljeno dovolj zaščitne opreme za zdravstveno osebje in 
tudi paciente, ki jih bodo obravnavali. Opremo iz blagovnih rezerv bomo koordinirano, po 
posvetu z epidemiologi, razdelili po terenu glede na stanje in potrebe. 
 
Poleg tega se za nov koronavirus uporabljajo ukrepi, določeni z zakonom, ki ureja 
nalezljive bolezni. Na seji Sekretariata Sveta za nacionalno so se dogovorili, da se oblikuje 
delovna skupina na ravni državnih sekretarjev, ki jo vodi državna sekretarka na Ministrstvu 
za zdravje prim. Simona Repar Bornšek. V primeru množičnega izbruha, ki pomeni 
kompleksno krizo, bo koordinacijo prevzel Sekretariat Sveta za nacionalno varnost ali pa 
se bo aktiviral državni načrt, ki ureja ukrepe v primerih epidemije nalezljivih bolezni. Na 
Ministrstvu za zdravje intenzivno usklajujejo aktivnosti v zdravstvenem sistemu z 
namenom pripravljenosti in odziva na prve in nadaljnje primere okužbe. Okrepile so se tudi 
komunikacijske aktivnosti na ravni Vlade.  
 
Minister za zdravje Aleš Šabeder se je na povabilo italijanskega ministra za zdravje v 
Rimu udeleži srečanja ministrov za zdravje sosednjih držav: Slovenije, Francije, San 
Marina, Avstrije, Hrvaške, Švice in Nemčije. Na srečanju so sprejeli naslednje ukrepe: 

• meje naj ostanejo odprte (zaprtje mej bi bil neučinkovit in prekomeren ukrep), 

• države bodo delile in poenotile informacije za potnike, ki potujejo na okužena 
območja in se z njih vračajo, 

• medsebojno si bodo izmenjavale klinične in epidemiološke podatke,  

• poenotile bodo informacije za strokovno in širšo javnost, vključno z informacijami na 
mejah,  

• potekale bodo redne video konference na strokovni in ministrski ravni, 

• glede odpovedi množičnih dogodkov naj se odloča od primera do primera in sprejeti 
naj bodo ustrezni ukrepi. 

 
Republika Slovenija sodeluje tudi na sestankih Odbora za zdravstveno varnost (Health 
Security Committee) pri Evropski komisiji in se dnevno usklajuje o tehničnih vprašanjih v 
zvezi z pojavom novega virusa.  
 
Ocena tveganja ECDC  

a) Tveganje, povezano z okužbo s COVID-19, za ljudi iz Evrope trenutno velja za 
majhno do zmerno 

Prijavljeni primeri imajo jasno vzpostavljene epidemiološke povezave, razen nekaj 
primerov iz severne Italije, sprejeti so bili ukrepi za sledenje stikov, da se zadrži nadaljnje 
širjenje. V severni Italiji so bili izvedeni izredni ukrepi in si močno prizadevajo za 
identifikacijo, izolacijo in testiranje stikov, da bi preprečili izbruh. Verjetnost nadaljnjega 
prenosa je majhna, vendar je ni mogoče izključiti, ker obstajata velika stopnja negotovosti 
z več nepredvidljivimi dejavniki in situacija, ki se še razvija. 
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Zdi se, da se možnost prenosa iz drugih držav zunaj Kitajske povečuje, saj število držav, ki 
poročajo o potrjenih primerih, narašča. Med naraščajočim številom držav, ki poročajo o 
primerih COVID-19, so Izrael, Libanon, Iran in Egipt, medtem ko se število primerov v 
državah zunaj Kitajske (Južna Koreja, Japonska) v zadnjih dneh povečuje. To tudi 
povečuje možnost, da se potniki okužijo zunaj Kitajske. 
 

b) Tveganje za pojav grozdov, podobnih tistim v Italiji, povezanih s COVID-19, v drugih 
evropskih državah trenutno velja za zmerno do veliko 

Trenutni dogodki v Italiji kažejo, da je zaradi lokalnega prenosa morda prišlo do več 
grozdov, za katere epidemiološka povezava ni bila očitna. Zbrani dokazi iz grozdov, o 
katerih so poročali v Evropi, kažejo, da se virus, ki povzroča COVID-19, lahko hitro 
prenaša. Razlog so številni primeri z blagimi simptomi, ki ne iščejo zdravstvene oskrbe 
oziroma ne obiščejo zdravnika. Vpliv takih grozdov v Evropi bi bil zmeren do visok, še 
posebej, če bi bile prizadete bolnišnice in bi bilo treba izolirati večje število zdravstvenih 
delavcev. Vpliv na ranljive skupine v prizadetih bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah 
velja za močan, zlasti za starejše.  
 
Strogi ukrepi javnega zdravja, ki so bili izvedeni takoj po ugotovitvi primera COVID-19 v 
Italiji, bodo zmanjšali vpliv takih izbruhov in tudi njihovo nadaljnje širjenje. 
 

c) Tveganje za ljudi iz Evrope, ki potujejo/prebivajo na območjih z veliko možnostjo 
prenosa med posamezniki v skupnosti, je trenutno velika 

Skupno število poročanih primerov na območjih s prenosom virusa je veliko ali narašča. 
Kljub temu obstaja velika negotovost glede prenosa in premajhnega odkrivanja, zlasti med 
blagimi ali asimptomatskimi primeri. Za popotnike/prebivalce velja, da je okužba bolj 
tvegana za starejše ljudi, s sočasnimi boleznimi, ker je poročana resnost primerov v teh 
skupinah velika. Vpliv bo odvisen tudi od zmogljivosti in razpoložljivosti zdravstvenega 
varstva med epidemijo. 

 
č) Tveganje za zmogljivost zdravstvenih sistemov v Evropi v vrhuncu sezone gripe 
je nizko do zmerno 

Ker je število prijavljenih primerov COVID-19 še vedno nizko, je verjetnost razširjenosti 
okužbe v vrhuncu sezone gripe 2019–2020 še vedno nizka. Večina držav je poročala o 
razširjeni dejavnosti gripe v 7. tednu leta 2020, vendar je delež testiranih vzorcev nekoliko 
zmanjšan; nekatere države so morda že presegle obdobje največjega obtoka gripe. Če bi 
znatno povečanje primerov COVID-19 sovpadalo z visoko stopnjo gripe, bi bil možni vpliv 
na zdravstvene sisteme zmeren do visok. Povečano število primerov bi zahtevalo dodatna 
sredstva za testiranje, upravljanje primerov, nadzor in sledenje stikov. Povečanje prenosa 
bi lahko povzročilo nadaljnji pritisk na zdravstvene sisteme. To stanje bi se zaostrilo, če bi 
se okužilo veliko število zdravstvenih delavcev. 
 
Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije 
Vlada je sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije 
(NEPN), skladno z evropsko uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. 
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NEPN je strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa 
cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje 
(emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE), energetska 
učinkovitost, energetska varnost, notranji trg energije ter raziskave, inovacije in 
konkurenčnost.  
 
Ključni cilji do leta 2030, ki so opredeljeni v NEPN, so:  

• zmanjšanje skupnih emisij toplogrednih plinov za 36 %,   

• vsaj 35% izboljšanje energetske učinkovitosti, kar je višje od cilja sprejetega na 
ravni EU (32,5%),  

• vsaj 27% obnovljivih virov energije, kjer je Slovenija zaradi relevantnih nacionalnih 
okoliščin morala pristati na nižji cilj od cilja na ravni EU (32%), a s prizadevanjem, 
da se ambicija zviša pri naslednji posodobitvi NEPN (2023/24)  

• 3% BDP vlaganja v raziskave in razvoj, od tega 1 % BDP javnih sredstev. 
 
Izpolnjevanje NEPN nas vodi v zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv, hkrati z NEPN 
med drugim podpiramo tudi trajnostne rešitve v prometu, v stavbah in v industriji. NEPN 
med drugim opredeljuje tudi cilje za zmanjšanje in opuščanje rabe premoga, do leta 2030 
za 30 odstotkov. "V tem času bomo ustavili peti blok Termoelektrarne Šoštanj in opustili 
uvoz tujega premoga v Ljubljano", je dejala ministrica za infrastrukturo mag. Alenka 
Bratušek. Do konca leta 2021 bo sprejeta tudi strategija o opuščanju rabe premoga v 
Sloveniji in datum zaprtja bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. NEPN določa preučitev 
uporabe možnosti novih jedrskih energij in najkasneje do leta 2027 sprejetje odločitve o 
drugem bloku Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Poleg tega določa NEPN tudi postopno 
zmanjševanje subvencij fosilnim virom energije in njihovo ukinitev. 
 
Izzivi ostajajo, eden večjih je izraba obnovljive hidroenergije. Ministrica je opomnila, da 
NEPN v tem desetletju ne predvideva izgradnje hidroelektrarn na srednji Savi zaradi 
negativne ocene njihovega vpliva na okolje, kar pa ne preprečuje, da se določene 
aktivnosti ne nadaljujejo s ciljem, da čim prej skupaj poiščemo ustrezne rešitve, ki bodo 
omogočile izgradnjo in delovanje hidroelektrarn v sobivanju z naravo. "Najti moramo način, 
da bomo tudi na varovanih območjih spodbujali rabo obnovljivih virov energije. Okrepiti 
moramo vlaganja v raziskave in razvoj, hkrati pa zagotoviti tudi več vlaganj v kadre, ki so 
pomembni za prehod v podnebno nevtralno družbo," je še navedla ministrica. 
 
Sprejetje NEPN in njegova predložitev Evropski komisiji predstavlja izpolnitev obveznosti 
Republike Slovenije skladno z Uredbo EU o upravljanju energetske unije in podnebnih 
ukrepov ter pogoj za črpanje kohezijskih sredstev v okviru večletnega finančnega okvira 
2021-2027. 
 
NEPN je eden ključnih korakov Slovenije k podnebno nevtralni Sloveniji in EU do leta 
2050, ki mu bo sledil še sprejem Dolgoročne podnebne strategije do leta 2050. V 
nadaljevanju bo ključno celovito in uspešno izvajanje sprejetih politik in ukrepov ter 
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uskladitev NEPN v letih 2023 in 2024 z zavezami in cilji, ki jih bomo v EU sprejeli na 
podlagi Evropskega zelenega dogovora.  
 
Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v 
državni zbor 
Gre za Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor, ki 
ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev. 
 
Predlog zakona je rezultat širokega, skoraj enoletnega političnega usklajevanja, v katerega 
so bile vključene vse poslanske skupine. Usklajevalni proces je potekal postopno in 
transparentno, z vključenostjo resornega ministrstva in Službe Vlade RS za zakonodajo. Z 
osnutkom besedila sprememb in dopolnitev Zakona o volitvah v državni zbor, ki mu 
predlog zakona v pretežni meri sledi, se je Vlada RS seznanila na 48. seji dne 17. oktobra 
2019. 
 
Vlada je na stališču, da predlog zakona ustrezno implementira odločbo Ustavnega sodišča 
glede (pre)velikih razlik v velikosti volilnih okrajev na način, da volilne okraje ukinja in uvaja 
prednostni glas na ravni volilnih enot. Slednji je z vidika volivcev močan in omogoča 
odločilen vpliv volivca na dodelitev mandatov kandidatom. V skladu z navedenim Vlada 
RS predlog zakona podpira. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski 
regiji v obdobju 2010-2019 
Vlada pojasnjuje, da Zakon o razvojni podpori pomurski regiji v obdobju 2010-2019 (v 
nadaljevanju: Zakon) pokriva Pomursko regijo in obsega naslednja območja občin: Apače, 
Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, 
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, 
Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti 
Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana, Veržej.  
 
Ukrepi razvojne podpore po Zakonu so bili namenjeni ustvarjanju delovnih mest in 
ohranjanju obstoječih, vzpostavljanju razvojne infrastrukture ter odpravljanju posledic 
gospodarske in finančne krize v Pomurski regiji. Gre za štiri ukrepe: 1. program 
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010-2019, 2. spodbude za 
zaposlovanje, 3. davčna olajšava za investiranje, 4. prednostna obravnava programov in 
projektov Pomurske regije pri kandidiranju za sredstva iz nacionalnih programov, 
programov evropske kohezijske politike in politike razvoja podeželja na določenih 
področjih.  
 
Ključni ukrep razvojne podpore po Zakonu je bila priprava in izvedba Programa 
spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije 2010-2019, za katerega so se iz proračuna 
Republike Slovenije namenila dodatna sredstva v višini 33 milijonov eurov za obdobje 
izvajanja programa. Program je sestavljalo pet instrumentov: I. Spodbujanje investicij 
podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, II. Spodbujanje razvoja človeških virov, III. 



 

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

                                                                                         

Spodbujanje socialnega podjetništva, IV. Promocija regije, da bi privabili domače in tuje 
investicije in V. Podpora pri pripravi in izvajanju razvojnih projektov v regiji. Največ 
sredstev, cca. 27 mio evrov je bilo namenjenih za spodbujanje investicij podjetij in 
ustvarjanje novih delovnih mest v okviru prvega Instrumenta. Tako je v okviru več kot 230 
izvedenih projektov začetnih investicij bilo ustvarjenih čez 900 delovnih mest.  
 
Drugi ukrep so predstavljale spodbude za zaposlovanje, tj. povračilo prispevkov 
delodajalcem in davčne olajšave za zaposlovanje. V obdobju od 2010-2018 je do povračila 
prispevkov bilo upravičenih 284 delodajalcev, ki so skupaj zaposlili 1.252 brezposelnih 
oseb. Davčno olajšavo za zaposlovanje je v obdobju od 2010-2017 uveljavljalo skupaj 297 
davčnih zavezancev za Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in dohodnine od 
dohodka iz dejavnosti (DohDej) za zaposlitev prikrajšanih delavcev v skupni višini 5,1 mio 
evrov. Zavezanci, ki so uveljavljali davčno olajšavo za zaposlovanje so, zaradi koriščenja 
navedene olajšave, skupaj izkazali za 988 tisoč evrov nižjo davčno obveznost v tem 
obdobju. V letu 2018 je davčno olajšavo za zaposlovanje  uveljavljalo 53 davčnih 
zavezancev v skupni višini 164 tisoč evrov.  
 
Tretji ukrep zakona so bile davčne olajšave za investiranje, ki ga je v obdobju od 2010-
2017 uveljavljalo skupaj 2.065 davčnih zavezancev za DDPO in DohDej v skupni višini 72 
mio evrov. Zavezanci, ki so uveljavljali davčno olajšavo za investiranje so, zaradi 
uveljavitve navedene olajšave, skupaj izkazali za 14,1 mio evrov nižjo davčno obveznost v 
tem obdobju. V letu 2018 je davčno olajšavo za investiranje uveljavljalo 277 davčnih 
zavezancev v skupni višini 1.315.600 EUR. 
 
V okviru četrtega ukrepa je bil v letu 2015 vzpostavljen Medpodjetniški izobraževalni 
center Pomurje (MIC Pomurje) na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota (SPTŠ), 
podprti so bili tudi trije Razvojni centri slovenskega gospodarstva: RC za nove materiale, 
pogone in tehnologije; RC za modularne in adaptivne signalno procesne oddajniške 
sisteme in  RC za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov, ki so skupaj prejeli 21 
mio evrov sredstev. Posebna pozornost je bila posvečena tudi vlaganjem v 
prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva ter živilsko predelovalne 
industrije in diverzifikacijo v nekmetijske dejavnosti, kjer je bilo v okviru Programa razvoja 
podeželja 2007-2013 vlagateljem  iz Pomurske regije v obdobju od 1.1.2007 do 
13.12.2015 skupaj izplačanih 172 mio evrov, v okviru Programa razvoja podeželja za 
obdobje 2014-2020, pa je bilo do 31.12.2018 izvedenih skupaj 48 javnih razpisov v skupni 
vrednosti 361 mio EUR. V okviru vlaganja v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo je bil 
izveden največji infrastrukturni projekt v Pomurski regiji, tj. projekt vodooskrbe Pomurja, 
razdeljen na tri sisteme (A, B in C), ki se je zaključil konec leta 2015. Skupna vrednost 
projekta je znašala 129 mio evrov, od tega predstavlja delež sredstev EU v višini 91 mio 
evrov.  
 
Obdobje izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019 je 
potekalo od 2010 do 2019 in se je s 31.12.2019 zaključilo. Gospodarski rezultati v 
Pomurski regiji so se v zadnjih letih izboljšali. Stopnja registrirane brezposelnosti je precej 
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nižja od kritične meje 17 %. Podatki o bruto domačem proizvodu kažejo, da se BDP na 
prebivalca v regiji povečuje. Spodbudnejše rezultate gre v večji meri pripisati učinkom 
Zakona.  
 
O izvajanju Zakona so pripravljena letna poročila, ki vsebujejo podrobnejše podatke o 
vseh izvedenih ukrepih Zakona in njihovih učinkih. Doslej pripravljena poročila so zbrana 
in javno dostopna na enotnem spletnem portalu www.gov.si. Po podatkih AJPES je bilo od 
1. 1. 2010 do 31.12.2019 ustanovljenih 514  d.o.o. in 2 d.n.o.,  skupaj 516 gospodarskih 
družb, ki še danes poslujejo. 
 
Po zaključku obdobja izvajanja zakona, bo Pomurska regija obravnavana v skladu s 
sistemskim Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja kot vse druge 
razvojne regije. V primeru še nadaljnje visoke stopnje brezposelnosti v tej regiji bo Vlada 
RS na podlagi meril iz Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike pripravila 
nov program razvojnih spodbud za to območje. Trenutno ne kaže, da bi bilo to potrebno, 
niti v Pomurski razvojni regiji, niti kje drugje v Sloveniji.  
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo pripravilo štiriletni program razvojnih 
spodbud za obmejna problemska območja, kamor sodi tudi večji del občin iz Pomurske 
regije. Program bo zajel obdobje 2020 do 2023 in bo časovno usklajen z obdobjem 
proračunskega načrtovanja. 
 
Odgovori na poslanska vprašanja v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike 
v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027 
Poslanca vlado sprašujeta o načrtovanju izvajanja evropske kohezijske politike v 
prihodnjem programskem obdobju 2021–2027. Vlada odgovarja, da dogovora o alokaciji 
sredstev v okviru večletnega finančnega okvira 2021–2027 na ravni EU še ni. Posledično 
še ni dogovorjena višina sredstev za kohezijsko politiko. Sredstva za kohezijsko politiko se 
bodo zaradi spremenjenih prioritet (raziskave in razvoj, digitalizacija, migracije, varnost in 
podnebne spremembe) na ravni EU znižala. Posledično in še dodatno, zaradi 
nadpovprečnih razvojnih kazalnikov Slovenije v primerjavi z drugimi članicami EU, se bodo 
znižala sredstva kohezijske politike za Slovenijo. 
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s športno infrastrukturo 
Poslanec Državnega zbora RS je na vlado naslovil vprašanje v zvezi s problematiko 
športne infrastrukture. Poslanec meni, da je ta neustrezna. Vlada poslancu odgovarja, da 
je ministrstvo pristojno za šport, do konca minulega leta občine pozvalo k posredovanju 
podatkov o potrebah  s področja športne infrastrukture. Prejelo je odgovore 186 od 212 
občin v Republiki Sloveniji. Na ministrstvu se pripravlja celovita analiza izvajanja 
Nacionalnega programa športa v RS 2014-2023, katere sestavni del bo tudi natančna 
predstavitev področja športne infrastrukture. 
  
Tudi Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri pripravi 
Programa za izvajanje le-te za obdobje 2021-2027 pozornost namenja športni 

http://www.gov.si/


 

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

                                                                                         

infrastrukturi. Pri opredelitvi prednostnih naložb jo zavezujejo usmeritve Državnega zbora, 
da naj bo kohezijska politika »še bolj usmerjena v strukturno preobrazbo in industrijski 
prehod«. Hkrati morajo upoštevati naložbene smernice Evropske komisije za financiranje v 
okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027 za Slovenijo ter Priporočila Sveta za 
Slovenijo.  
 
V kontekst športne infrastrukture se vključuje tudi Ministrstvo za infrastrukturo, in sicer 
skozi oblike trajnostnega razvoja. Velik potencial zmanjšanja rabe energije predstavlja 
spodbujanje naložb v energetsko sanacijo stavb. V nacionalnem programu športa je to 
med drugim merljivo skozi število zgrajenih in obnovljenih športnih objektov po načelih 
trajnostnega razvoja. 
 
Od vključno leta 2016 dalje se na letni ravni objavljajo povabila in razpisi, ki so namenjeni 
celoviti energetski prenovi stavb v javnem sektorju. V okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020  se preko sofinanciranja s 
sredstvi evropske kohezijske politike spodbuja izvedba tovrstnih aktivnosti tudi na področju 
javnih športnih objektov.  
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z ukrepi pri spopadanju s stanovanjsko 
krizo  
Vlada je sprejela odgovor na pisno poslansko pobudo za usklajene ukrepe pri spopadanju 
s stanovanjsko krizo. V odgovoru je pojasnjeno, da se problematike vlada močno zaveda, 
zato je Ministrstvo  za okolje in prostor (MOP) aktivno pristopilo k pripravi novega 
Stanovanjskega zakona (SZ-2), katerega osnutek je bil med 14. 10. 2019 in 28. 11. 2019 v 
javni obravnavi. Osnutek SZ-2 je vključeval ukrepe, ki naslavljajo večino od poslančevih 
predlogov. V zvezi s pobudo za pripravo akcijskega načrta za reševanje stanovanjske 
krize vlada pojasnjuje, da je bil v okviru priprave Resolucije o nacionalnem stanovanjskem 
programu 2015–2025 (ReNSP15–25) pripravljen tudi Akcijski načrt izvajanja projektov 
2015-2025, ki obsega nabor aktivnosti, nosilcev ter rokov za izvedbo ukrepov na področjih 
aktiviranja obstoječega stanovanjskega fonda, večje dostopnosti stanovanj, prenove 
stanovanjskega fonda, gradnje novih stanovanj, kjer je potreba po njih največja ter 
pripadajočih podpornih projektov. 
 
Krepitev fonda javnih najemnih stanovanj, h kateri poslanec v pobudi poziva, predstavlja 
eno temeljnih vodil stanovanjske politike, ki izhaja iz Resolucije o nacionalnem 
stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25). S pripravo SZ-2 je vlada zato želela 
vzpostaviti primerne pogoje za gradnjo in vzdrževanje javnih najemnih stanovanj, ob tem 
pa politiko delovanja občin in stanovanjskih skladov usmeriti izključno v zagotavljanje 
dostopnih najemnih stanovanj ter jim naložiti obvezo, da morajo vsako morebitno prodano 
stanovanje iz svojega fonda v določenem roku nadomestiti z novim javnim najemnim 
stanovanjem. Kot glavni ukrep SZ-2 je bila predvidena sprememba neprofitne najemnine v 
stroškovno najemnino. Neprofitna najemnina je zaradi nerevalorizacije točke za določitev 
vrednosti stanovanja že leta prenizka in ne dosega ravni stroškovne najemnine, ki bi 
stanovanjskim skladom omogočala vsaj ohranitev obsega fonda javnih najemnih 
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stanovanj. Z uvedbo stroškovnih najemnin bi bilo stanovanjskim skladom omogočeno, da 
gospodarno ravnajo tako z obstoječim fondom javnih najemnih stanovanj, kot tudi 
bodočimi investicijami v javna najemna stanovanja. Prilagoditev sistema subvencioniranja 
najemnin, ki jo je SZ-2 ob tem predvideval, bi zagotovila, da povišanje najemnin ne bi 
prizadelo socialno ogroženih najemnikov, temveč bi se izdatki za bivanje večini izmed njih 
znižali. 
 
 
 
 

* * * 
 


