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63. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 11. 3. 2021 – Vlada RS je na 63. redni seji sprejela Uredbo o spremembah 
in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril za dodelitev 
investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo, Dolgoročno strategijo 
energetske prenove stavb do leta 2050 in poslovno politiko Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije do leta 2025. Sprejet je bil tudi sklep o uvrstitvi projektov v 
Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 in določeno besedilo Predloga 
Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030. Prav tako pa je Vlada 
RS začela z obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji, ki jo bo nadaljevala 
predvidoma na naslednji seji. 
 
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o načinu ugotavljanja pogojev in meril 
za dodelitev investicijskih spodbud ter pogojev za strateško investicijo 
Spremembe in dopolnitev uredbe so potrebne za opredelitev meril iz 52. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, na 
podlagi katerih bo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo presojalo zahtevo 
investitorja in prejemnika spodbude v zvezi s podaljšanjem časa za izpolnitev zaveze 
glede zapolnitve novoustvarjenih delovnih mest ter ohranjanja teh delovnih mest v regiji za 
največ dve leti. 
 
Prav tako so spremembe in dopolnitve potrebne z vidika izvajanja 3. člena Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19, ki se je 
spremenil z uveljavitvijo Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic 
drugega vala epidemije COVID-19. Ta pri pogoju ohranitve obstoječih delovnih mest 
določa minimalno povprečno število zaposlenih v gospodarski družbi ter minimalno število 
visokokvalificiranih delovnih mest v zadnjih 12 mesecih pred mesecem oddaje vloge za 
dodelitev spodbude, ki jih mora gospodarska družba zagotoviti tako v času izvajanja 
investicije kot tudi v času ohranjanja investicije.  
 
Omenjenemu spremenjenemu pogoju ohranitve obstoječih delovnih mest za dodelitev 
investicijskih spodbud in za opredelitev investicije, ki bistveno prispeva k razvoju 
slovenskega gospodarstva, je potrebno prilagoditi merili in njuno ovrednotenje za dodelitev 
spodbud, saj število ocenjevalnih točk vpliva tako na presojo, ali so pogoji za dodelitev 
investicijskih spodbud izpolnjeni, kot tudi na samo višino investicijske spodbude. 
 
Dolgoročna strategijo energetske prenove stavb do leta 2050 
Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 je urejena v 9. členu Zakona 
o učinkoviti rabi energije, kjer vlada na predlog Ministrstva za infrastrukturo sprejme 
Dolgoročno strategijo prenove nacionalnega fonda obstoječih javnih in zasebnih 
stanovanjskih in nestanovanjskih stavb v visoko energetsko učinkovit in razogljičen stavbni 
fond do leta 2050.   
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Dolgoročna strategija energetske prenove stavb do leta 2050 (DSEPS 2050) se nanaša na 
opredeljuje pristope in politike k razogljičenju nacionalnega stavbnega fonda do leta 2050 
ter opredeljuje ukrepe, ki podpirajo krovna cilja na področju stavb, zapisana v Celovitem 
nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Republike Slovenije (NEPN). Strategija 
tako opredeljuje in nadgrajuje obstoječe in nove ukrepe, s katerimi bodo ti cilji doseženi. 
 
Prenova stavb je dolgoročna naloga, ki bo v prihodnjih letih postopoma zajela celoten 
stavbni fond, hkrati pa ima velik vpliv na kakovost notranjega okolja. Več kot 75 odstotkov 
današnjih stavb bo predvidoma do leta 2050 še vedno v uporabi. Večja vlaganja v prenovo 
posamične stavbe lahko pričakujemo ob novih spoznanjih glede neustreznosti odpornosti 
stavb v povezavi z ogrožanjem človeških življenj, ob morebitnih poškodbah, kot so 
posledica staranja materiala ali nesreč (potres, poplava, plazovi ipd.), pri pogojih 
normalnega scenarija pa okvirno šele vsakih 30 let (npr. zamenjava lastništva, sprememba 
namembnosti, zastarelost in iztrošenost).  
 
Vizija, ki jo opredeljuje DSEPS 2050 je znatno izboljšanje energetske učinkovitosti in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pri povečevanju uporabe OVE v stavbah. S tem 
se približujemo neto ničelnim emisijam v sektorju stavb do leta 2050, kar bo doseženo z 
ohranjanjem visoke stopnje energetskih prenov stavb in usmerjanemu načinu ogrevanja v 
tehnologije OVE in centraliziranim sistemom ogrevanja z OVE. Spodbujalo se bo prenove 
in novogradnje z doseganjem skoraj ničelnih emisij v življenjskih dobi, pri čemer ne bomo 
smeli zanemariti tudi drugih vidikov prenove (kot. npr. potresna in požarna varnost, vidik 
kakovosti notranjega okolja). S tem se bodo bistveno zmanjšale tudi emisije drugih 
škodljivih snovi v zrak. Cilj je tudi, da Slovenija postane prepoznavna na področju 
trajnostne gradnje in prenove stavb. 
 
DSEPS 2050 določa časovni načrt z ukrepi in na nacionalni ravni določenimi kazalniki za 
merjenje napredka, in sicer za doseganje dolgoročnega cilja zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v Evropski Uniji za 80–95 odstotkov do leta 2050 v primerjavi z letom 
1990. Z izvajanjem teh ukrepov bo zagotovljen visoko energetsko učinkovit in razogljičen 
nacionalni stavbni fond. 
 
Poslovna politika Stanovanjskega sklada do leta 2025 
Poslovna politika SSRS 2021–2025 predstavlja ključne strateške usmeritve delovanja 
sklada, prikaz realizacije predhodne poslovne politike SSRS (2017–2020) ter skladno z 
Zakonom o javnih skladih (ZJS-1) tudi prikaz predvidenih dejavnosti, programov in nalog  
za posamezna področja in ukrepe v tem obdobju, in sicer tudi glede na usmeritve ter cilje 
Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15–25), njenem 
drugem – zadnjem srednjeročnem obdobju od leta 2021 do leta 2025. 
 
V ZJS-1 je določeno, da javni sklad posluje skladno s poslovno politiko za srednjeročno 
obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta sprejme 
ustanovitelj. Poslovna politika javnega sklada mora vsebovati osnovne smernice glede 
ciljnih skupin prejemnikov spodbud za pravne in fizične osebe oziroma pomoči za fizične 
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osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih poslovnih letih, merljivih kazalcev 
rezultatov delovanja sklada ter vrednosti in strukture naložb javnega sklada.  
 
Dokument predstavlja strateške usmeritve delovanja Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada do leta 2025, realizacija Poslovne politike pa se izvaja skladno s 
sprejetim dvoletnim poslovnim in finančnim načrtom Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada, ki ga sprejme vlada.  
 
Uvrstitev projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021- 2024 
Vlada je sprejela sklep, na podlagi katerega se v Načrt razvojnih programov za obdobje 
2021–2024 uvrstijo sledeči projekti: Spodbujanje naložb v gospodarstvu, Spodbujanje 
turističnih dejavnosti in produktov ter Program madžarske narodne skupnosti 2021–2024, 
ki izhajajo iz evidenčnega projekta za razvoj območij narodnih skupnosti in skupine 
projektov za regionalni razvoj. 
 
Zakonska podlaga za Program spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne 
skupnosti 2021–2024 je 14. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Vlada je s sklepom dne 7. januarja 2021 sprejela Program spodbujanja konkurenčnosti 
gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti za obdobje 2021–2024 v skupni višini 
2,8 milijonov evrov. Za začetek izvajanja aktivnosti sprejetega programa se v Načrt 
razvojnih programov za obdobje 2021–2024 uvršča projekt Spodbujanje naložb v 
gospodarstvu, v višini 1,2 milijona evrov, projekt Spodbujanje turističnih dejavnosti in 
produktov, v višini 720 tisoč evrov, in projekt Program madžarske narodne skupnosti 
2021–2024, v višini 880 tisoč evrov. 
 
S štiriletnim programom se želijo odpraviti posledice gospodarske krize in nerazvitost 
območja, ki po podatkih še vedno nazaduje v primerjavi z drugimi regijami v državi. 
Program je tako namenjen vsem upravičencem, ki svojo dejavnost opravljajo na območju, 
kjer živijo pripadniki madžarske avtohtone narodne skupnosti, in ki bodo z izvedbo svojih 
projektov pripomogli k uresničitvi njegovih ciljev.  
 
Predlog Resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem 
programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 
V gradivu so zajete spremembe in dopolnitve Resolucije o nacionalnem programu razvoja 
prometa (ReNPRP30), ki jo je leta 2016 sprejel Državni zbor Republike Slovenije. Glavna 
vsebina sprememb je vezana na vsebinsko uskladitev projektov, pri katerih so se v 
postopkih načrtovanja ukrepov v obdobju izvajanja ReNPRP30 zgodile spremembe, zato 
so posledično v veljavni resoluciji neustrezno opredeljeni, pri nekaterih ukrepih pa  je bil 
spremenjen nosilec ukrepa.  
 
V postopku prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor je na podlagi strokovnih 
podlag ugotovljeno, da je ukrepe treba izvajati z delno spremenjenimi izhodišči od tistih, ki 
so bila pričakovana v fazi priprave in sprejema ReNPRP30.  
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Na področju cest je bila npr. namesto predvidenih rekonstrukcij določena izvedba 
novogradnje kot najustreznejšega ukrepa z večine presojanih vidikov. Poleg tega je pri 
spremembi nosilcev izvajanja ukrepov pomembno, da je obsežnejše novogradnje treba 
načrtovati kot cestninske ceste, saj financiranje zgolj s proračunskimi sredstvi ne omogoča 
izvedbe finančno zahtevnih investicij. Poleg tega je treba zagotoviti zvezni potek in enaka 
izhodišča na celotnem poteku oz. na vseh odsekih novo načrtovanih cest.  
 
Na področju železnic je treba pospešiti vlaganja v razvoj regionalnih prog. Te so  skupaj z 
jedrnim omrežjem zelo pomembne za zagotavljanje trajnostnih ciljev Republike Slovenije. 
K zmanjševanju vplivov na okolje zaradi prometa lahko pomembno prispevamo z 
ustreznim omrežjem regionalnih železniških prog.   
 
Na področju trajnostne mobilnosti je treba prednostno načrtovati infrastrukturne ureditve, ki 
bodo prispevale k zagotavljanju pogojev za večjo uporabo vseh oblik trajnostne mobilnosti 
in da se okrepi razvoj javnega potniškega prometa ter da se spodbujajo rešitve za oblike 
mobilnosti, ki bi nadomestile osebna vozila in rešitve za ostale oblike mobilnosti. V 
nasprotnem primeru doseganje dolgoročnih pravno zavezujočih ciljev Slovenije na 
področju podnebnih sprememb brez tovrstnih ukrepov na področju prometa ne bo 
mogoče. 
 
 

* * * 
 
 
  


