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110. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 21. 1. 2022 – Vlada RS je na 110. redni seji določila besedilo predloga 
Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje, besedilo predloga novele 
Zakona o kmetijstvu in izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov. Vlada RS 
je sprejela odločitev o povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije in Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja 
izgradnjo avtocest, za leto 2020. Vlada RS je sprejela tudi posodobljen Akcijski 
program za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter se seznanila s 
Poročilom o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 
2020. 
 
Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM)  
Z novim 9.a členom ZDNM se ureja pravna podlaga za delno povrnitev stroškov 
obmejnim občinam, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje. Povečan nadzor 
državne meje pomeni intenzivnejše izvajanje dejavnosti in ukrepov na podlagi Zakona o 
nadzoru državne meje in Zakonika o schengenskih mejah, kar ima za posledico povečano 
prisotnost policije na območju občin ob državni meji. Povečan nadzor državne meje na 
predlog Ministrstva za notranje zadeve s sklepom ugotovi Vlada RS do konca februarja 
tekočega leta. Vlada RS tudi odloči o višini sredstev, ki pripada posamezni občini. Med 
upravičene stroške sodijo stroški zaradi obnove in investicijskega vzdrževanja občinskih 
cest in javnih poti, ki so dodatno obremenjene zaradi povečanega nadzora državne meje, 
stroški osvetlitve občinskih cest in javnih poti ter drugi stroški, ki nastanejo občinam z 
namenom povečati varnost občanom in so posledica povečanega nadzora državne meje. 
Občinam se povrne del stroškov na podlagi metodologije oziroma meril in kriterijev, ki jih 
bo z uredbo določila vlada. V uredbi se podrobneje določi tudi način uveljavljanja povračila 
stroškov. 
 
Višino nastalih stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje občine izkažejo z 
ustreznimi listinami in utemeljitvijo namenske porabe. Nastali stroški morajo biti izkazani in 
preverljivi, da gre za povečane stroške občin zaradi povečanega nadzora državne meje 
oziroma so z njim neposredno povezani. Občine posredujejo Ministrstvu za notranje 
zadeve zahtevek za povračilo dela stroškov najpozneje do 15. novembra tekočega 
koledarskega leta, zahtevki, poslani po izteku tega roka, pa se ne upoštevajo. 
 
Predlog 9.b člena ZDNM pa določa dodatno povračilo stroškov občinam ob državni meji 
zaradi izrednih dogodkov, nastalih z nadzorom državne meje. Gre za dogodke, ki zaradi 
svoje narave narekujejo še intenzivnejše in množičnejše izvajanje aktivnosti za varovanje 
državne meje in presegajo aktivnosti, določene v 9.a členu, posledično pa povzročijo tudi 
bistveno večjo prisotnost policije in tudi drugih organov (npr. Slovenska vojska, Civilna 
zaščita) na območju občin ob državni meji. Vlada s sklepom ugotovi obstoj izrednega 
dogodka in na podlagi ocenjenih stroškov za odpravo posledic izrednega dogodka odloči o 
višini sredstev, ki pripada posamezni občini. 
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Občine pošljejo Ministrstvu za notranje zadeve zahtevek za povračilo stroškov najkasneje 
v enem letu po sprejemu sklepa Vlade RS. Iz opravičenih razlogov se lahko rok podaljša 
za največ eno leto. Podlaga za povračilo stroškov za odpravo večjih poškodb na občinskih 
cestah ali javnih poteh so predloženi računi in dokazila o plačilih, ki jih občine priložijo 
zahtevku skupaj z utemeljitvijo namenske porabe in listinsko dokumentacijo. Nastali stroški 
morajo biti izkazani in preverljivi, da gre za stroške zaradi izrednega dogodka oziroma so z 
njim neposredno povezani. 
 
Vlada RS predlaga, da se predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje v 
Državnem zboru RS obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno 
dopolnitev zakona, ki se nanaša na določitev ustrezne pravne podlage za delno povrnitev 
stroškov občinam ob državni meji, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje ali 
izrednih dogodkov.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 
Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijstvu se nanašajo na naslednje vsebinske 
sklope: 

• Splošne prilagoditve za izvajanje novega strateškega načrta skupne kmetijske politike 
(SN SKP) 2023-2027 
Ureja se pravna podlaga za izvajanje SN SKP 2023 – 2027 ter za področje sistema kontrol 
in kazni, določa se organe upravljanja in upravljavska telesa za izvajanje novega SN SKP, 
med posamezne že obstoječe ukrepe kmetijske politike se vključuje tudi ukrepe za 
izvajanje novega SN SKP 2023-2027. 
 

• Nova definicija nosilca kmetije, kmetijskega gospodarstva 
Zaradi uskladitve z evropskimi predpisi se med drugim dopolnjuje definicija tako nosilca 
kmetijskega gospodarstva kot tudi samega kmetijskega gospodarstva, določa se pogoje 
za prenos kmetijskega gospodarstva na novega kmeta posameznika in črta namestnik 
kmetije. 
 

• Posebna ureditev upravnega postopka in sistem za spremljanje površin 
V skladu s predpisi EU je nov obvezen element IAKS sistema  (integriranega 
administrativnega in kontrolnega sistema), ki ga morajo vzpostaviti države članice, tudi 
sistem za spremljanje površin (area monitoring system ali AMS), ki omogoča redno in 
sistematično opazovanje, sledenje in presojo dejavnosti in praks na kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih. Podatki, ki bodo pridobljeni z uporabo AMS, se bodo uporabljali za opravljanje 
pregledov pri izvajanju ukrepov kmetijske politike. 
 
Uvaja se orodje za komunikacijo s strankami - Sopotnik, ki je obvezen v primerih, kadar bo 
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) v postopku odločanja o 
upravičenosti do sredstev dejansko stanje ugotavljala na podlagi podatkov, pridobljenih z 
uporabo AMS. Novost so tudi pregledi s spremljanjem, ki jih države članice lahko uvedejo 
poleg uporabe AMS in klasičnih pregledov na kraju samem. 
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V tem delu so predvidene tudi spremembe iz vidika poenostavitve administrativnih 
postopkov.  
 

• Strateški dokumenti 
Poleg SN SKP zakonu ureja pravno podlago za sprejetje akcijskega načrta za področje 
ekološkega kmetovanja in akcijskega načrta za delo z mladimi kmeti.  
 

• Prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu 
Za namen sledenja trendom prilagajanja in blaženja podnebnim spremembam v kmetijstvu 
ter prispevku kmetijstva k obnovljivim virom energije se predlaga najmanj vsako drugo leto 
priprava novega podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu. za. Prav tako se določa  
zbiranje in obdelava podatkov, potrebnih za oceno uspešnosti zmanjševanja emisij 
toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka iz živinoreje in iz kmetijskih tal. 
 

• Določitev glave velike živine (GVŽ) 
Za določitev GVŽ se ureja zakonska podlaga, ker je potrebno na ravni države določiti 
enotno strokovno utemeljeno izhodišče za izračun koeficientov GVŽ.  
 

• Višja sila in izjemne okoliščine 
Ureja se področje višje sile in izjemnih okoliščin kot izjeme od pravil, naveden je tudi 
seznam možnih primerov višje sile in izjemnih okoliščin.  
 

• Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva 
Za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju čebelarstva bo ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo, naloge podelilo usposobljenemu zunanjemu izvajalcu na podlagi javnega 
razpisa. Izvajalec neformalnega izobraževanja bo za udeležence izvajal plačljiva 
neformalna izobraževanja na področju čebelarstva, udeleženci pa bodo predvsem 
zainteresirani čebelarji iz tujine.  
 

• Veriga preskrbe s hrano 
Na tem področju so potrebne spremembe zaradi dodatnih prilagoditev pri prenosu 
Direktive 2019/633 o nepoštenih trgovinskih praksah med podjetji v verigi preskrbe s 
kmetijskimi in živilskimi proizvodi. Ureja pa se tudi področje delovanja Javne agencije RS 
za varstvo konkurence (AVK) kot nadzornega organa. 
 
Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov 
V uredbi, ki se ponovno sprejme za obdobje treh mesecev, je predlagan enak način 
oblikovanja cen kurilnega olja kakor v obdobju pred liberalizacijo cen KOEL aprila 2016. 
Cene se oblikujejo na podlagi predpisane metodologije, in sicer kot povprečna 14-
dnevna cena tekočega obdobja. Marža distributerjev je določena v absolutnem znesku in 
znaša 0,0600 eura/liter.  
 
Za prvi izračun povprečne 14- dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se 
upošteva obračunsko obdobje od 17. januarja 2022 do 28. januarja 2022. 
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Povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
Vlada je sklenila, da se namensko premoženje in kapital Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, javnega sklada, povečata s stvarnim prevzemom dodatnega namenskega 
premoženja v višini 3.415.846,89 evra.  
 
Sredstva so zagotovljena iz vplačanih, nevrnjenih depozitov za odlog prisilnih izvršb 
odstranitve nelegalno zgrajenih objektov. Skladno z drugim odstavkom 119. člena 
Gradbenega zakona po preteku roka za vračilo vplačanih depozitov vplačana sredstva 
namreč postanejo dohodek Stanovanjskega sklada RS, namenjena gradnji neprofitnih 
stanovanj. 
 
Obračunana in pripisana revalorizacija se odpiše. Povečanje bo skladno z 10. členom 
Zakona o javnih skladih (ZJS-1) vpisano v sodni register. Predlog za vpis povečanja 
kapitala javnega sklada v sodni register predloži direktor javnega sklada. 
 
Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest 
Aktivnosti v zvezi z gradnjo so se izvajale za izvedbo dograditve predora Karavanke, na 
odseku Gorišnica–Ormož in za protivetrno zaščito na odseku Razdrto-Vipava, Rebrnice. 
 
Na področju prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor so se izvajale aktivnosti pri 
štirinajstih projektih, med pomembnejše projekte v letu 2020 sodijo: Slovenj Gradec–
Dravograd, Otiški vrh–Holmec, Ptuj–Markovci, povezovalna cesta Podgora–Letuš, 
Postojna–Jelšane in Koper–Dragonja.  
 
Na področju projektiranja so se izvajale aktivnosti za sledeče investicije: Jagodje–Lucija, 
Koseze–Kozarje (razširitev v 6-pasovnico), avtocestni priključek Dragomer (prej imenovan 
priključek Brezovica), Velenje–Slovenj Gradec, Šentrupert–Velenje, 3. razvojna os jug: 
Novo mesto–Maline (I. etapa - etapi 1 in 2, od AC A2 – Novo mesto do Revoza), 3. 
razvojna os jug: Novo mesto–Maline (I. etapa - etapi 3 in 4, od Revoza do Malin) ter 
rekonstrukcija priključkov na AC obroču (Leskoškova, Letališka). 
 
Izvajala so se sanacijska dela na predoru Golovec. Obnovljenih je bilo 52,76 kilometra 
smernih vozišč odsekov in priključkov. V večjem obsegu so bila izvedena tudi investicijska 
vzdrževalna dela na voziščih, saj se je izkoristilo zmanjšane prometne obremenitve v času 
epidemije. Hkrati z obnovo vozišč so potekale tudi obnove avtocestnih objektov. 
 
Realizacija investicij v imenu in za račun Republike Slovenije je v letu 2020 znašala 
13.845.731 evrov, realizacija investicij v imenu in za račun DARS pa 118.872.065 evrov.  
 
Financiranje investicij v imenu in za račun DARS se je v letu 2020 zagotavljalo iz lastnih 
virov (cestnina), evropskih sredstev in zadolževanja. 
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Skupna vrednost prejetih sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za 
financiranje investicij v letu 2020 je znašala 831.684,88 evrov. Dodatno je za investicije, 
realizirane v letu 2020, DARS v letu 2021 prejel povračilo iz sredstev IPE v višini 
739.592,78 evrov.  
 
DARS v imenu in za račun Republike Slovenije opravlja tudi naloge, povezane s pripravo 
prostorske dokumentacije in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem 
nepremičnin, potrebnih za gradnjo avtocest. Sredstva za te naloge se zagotavljajo v 
proračunu RS. 
 
Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 ter Poročilo o 
izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v prometu v letu 2020 
 
Akcijski program za alternativna goriva v prometu za leti 2022 in 2023 
Promet prispeva skoraj tretjino emisij toplogrednih plinov v Sloveniji oziroma več kot 
polovico v netrgovalnem sektorju in je pomemben vzrok za onesnaženost zraka v mestih. 
Trajna rešitev za ta izziv je prehod na trajnostno mobilnost z nizkimi emisijami ogljika in 
onesnaževal zraka s poudarkom na aktivni mobilnosti in javnem potniškem prometu. 
Akcijski program zajema skupaj 19 ukrepov in je razdeljen na tri sklope: 

• vozila in infrastruktura za alternativna goriva, 

• normativne ureditve ter raziskovalni projekti, 

• študije in drugi komplementarni ukrepi. 
 
Program je bil prenovljen na način, da je pregleden in vsebuje ukrepe kot izhajajo iz 
načrtov in programov organov državne uprave ter so del proračuna za leti 2022 in 2023. 
 
Za doseganje ciljev, povezanih s postopkom razogljičenja prometa v Sloveniji in z 
doseganjem indikativnih ciljev OPTGP ter udejanjanje zavez, sprejetih v Republiki 
Sloveniji in obvez Republike Slovenije na osnovi mednarodnih sporazumov in zakonodaje 
EU, bo treba v prihodnjih letih spremeniti strukturo vozil v Sloveniji. Strategija opredeljuje 
optimalni scenarij strukture voznega parka v cestnem prometu za štiri kategorije vozil:  

• osebni avtomobili (predvideva povečanje deleža osebnih avtomobilov na 
alternativna goriva oziroma na alternativni pogon v celotnem slovenskem voznem 
parku avtomobilov do leta 2030 na 20 %).  

• lahka tovorna vozila (predvideva povečanje deleža lahkih tovornih vozil na 
alternativna goriva v celotnem slovenskem voznem parku lahkih tovornih vozil do 
leta 2030 na 13,5 %). 

• avtobusi  (predvideva povečanje deleža avtobusov na alternativna goriva v 
celotnem slovenskem voznem parku avtobusov do leta 2030 na 41,25 %). 

• težka tovorna vozila (predvideva povečanje deleža težkih tovornih vozil na 
alternativna goriva v celotnem slovenskem voznem parku težkih tovornih vozil do 
leta 2030 na 28,1 %). 
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Struktura voznega parka se bo spreminjala glede na prve registracije vozil na alternativna 
goriva.  
 
Skladno s cilji Strategije je predviden razvoj polnilne infrastrukture za alternativna goriva 
sorazmerno z naraščajočim številom vozil na alternativni pogon. Strategija predvideva 
razvoj polnilne infrastrukture za električna baterijska vozila in priključne hibride (PHEV), 
vozila na vodikove gorivne celice, stisnjen zemeljski plin (SZP) ter utekočinjen zemeljski 
plin (UZP). 
 
Akcijski program predvidevata tri glavne skupine ukrepov za uresničitev ciljev na področju 
uporabe alternativnih goriv v prometu: 

• elektromobilnost,  

• uporabo plina (ogljikovodiki), 

• uporabo vodika in tehnologij gorivnih celic. 
 
Ukrepi za spodbujanje elektromobilnosti: 

• ukrepi na področju vozil (sofinanciranje nakupa vozil, ugodno kreditiranje nakupa 
vozil, vključitev električnih vozil v skupna javna naročila vlade), 

• ukrepi na področju zagotavljanja polnilne infrastrukture (sofinanciranje nakupa in 
vzpostavitve polnilne infrastrukture, izvedba demonstracijskih projektov na področju 
javnega potniškega prometa), 

• ukrepi na področju normativnih ureditev (predlog zakona o alternativnih gorivih v 
prometu, priprava podzakonskega akta za dodeljevanje finančnih spodbud), 

• študije in komplementarni ukrepi (mapiranje ustreznih lokacij za vzpostavitev 
polnilne infrastrukture, vzpostavitev harmonizirane nacionalne točke dostopa za 
podatke o infrastrukturi za AG, priprava analiz in identifikacija potreb za pripravo 
ustreznih podpornih shem, itd.) 

 
Ukrepi za spodbujanje uporabe plina: 

• utekočinjen naftni plin (UNP),  

• stisnjen zemeljski plin (SZP), 

• utekočinjen zemeljski plin (UZP). 
 
Ukrepi se nanašajo na ukrepe na področju vozil (sofinanciranje nakupa ali predelave vozil, 
vključitev vozil v skupna javna naročila, ugodno kreditiranje nakupa vozil). 
 
Ukrepi za spodbujanje uporabe vodika in tehnologij gorivnih celic se nanašajo predvsem 
na: 

• področje vozil (sofinanciranje nakupa vozil, ugodno kreditiranje nakupa vozil), 

• zagotavljanja polnilne infrastrukture (sofinanciranje polnilne infrastrukture in ugodno 
kreditiranje nakupa polnilne infrastrukture), 

• izvedbo pilotnega projekta kot kombinacija nakupa vozil in postavitve polnilne 
infrastrukture. 
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Poročilo o izvajanju Akcijskega programa za alternativna goriva v letu 2020 
Skupaj je bilo v letu 2020 za ukrepe spodbujanja uporabe alternativnih goriv v prometu 
porabljenih 14.881.471,00 evrov javnih sredstev. Vsa sredstva se nanašajo na ukrepe za 
spodbujanje elektromobilnosti, tj. sofinanciranje nakupa 1107 lahkih vozil kategorije M1 
(osebna vozila) in N1 (lahka tovorna vozila), kreditiranje 275 vozil, sofinanciranje nakupa 3 
avtobusov za prevoz potnikov ter sofinanciranje vzpostavitve 39 polnilnih postaj. Za 
spodbujanje uporabe plina (SZP, UZP) ter tehnologij gorivnih celic in vodika v letu 2020 ni 
bilo izplačanih sredstev v okviru izvajanja Akcijskega programa za alternativna goriva v 
prometu. Prav tako se v letu 2020 ni izvedlo skupno javno naročilo vlade za nakup vozil. 
 

* * * 
 
 


