
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

374. DOPISNA SEJA VLADE  
 

Ljubljana, 10. 5. 2022 - Vlada je na 374. dopisni seji med drugim sprejela Strategijo slovenskega 
turizma 2022 – 2028, ponovno je uvedla najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno 
neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, izdala je Uredbo o opravljanju obvezne 
državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov in Uredbo o spremembi Uredbe o 
požarni taksi, ki bo višja z oktobrom. 

 

  

Vlada ponovno uvedla najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-

oktanskega bencina in dizelskega goriva 

 

Vlada Republike Slovenije je zaradi utemeljeno pričakovanih motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih 

nihanj cen, ki niso sezonska, ponovno izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Z 

uredbo je vlada določila najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-

oktanskega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva. Najvišja dovoljena maloprodajna cena z DDV za 

motorni bencin NMB-95 znaša 1,560 eura/liter, za dizel pa 1,668 eura/liter. Najvišja dovoljena 

veleprodajna cena z DDV za motorni bencin NMB-95 znaša 1,540 eura/liter, za dizel pa 1,648 eura/liter.  

Uredba nalaga podjetjem, da zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne 

cene naftnih derivatov, ne smejo prenehati prodajati blaga. Vlada pa bo zato po izteku ukrepa, za čas 

trajanja ukrepa določila primerno nadomestilo podjetjem, katerim ta ukrep povzroča občutno škodo. 

 

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za NMB 95 in dizel je določena na podlagi zadnje 7-dnevne 

povprečne reprezentativne cene naftnih derivatov za Slovenijo, ki so bile sporočene Evropski komisiji za 

Weekly Oil Bulletin. Najvišji možni veleprodajni ceni sta za 0,02 EUR / liter nižji od določene 

drobnoprodajne cene, kar po oceni vlade omogoča prodajo derivatov tudi malim trgovcem. 

Uredba in s tem najvišje dovoljene cene začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in velja tri 

mesece do vključno 10. avgusta 2022. 

 

 

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije 

 

Vlada je izdala Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije. 

Uredba nadomešča sedanjo Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

okolja večjega obsega. Gre za spremembe imena naprav in dejavnosti, ki se  v novem Zakonu o 

varstvu okolja (ZVO-2) usklajuje z Direktivo 2010/75/EU o industrijskih emisijah, ter vsebinskih 

sprememb, ki so bile potrebne zaradi odprave očitkov iz opomina Evropske komisije, 2019/2310 

C(2020) 1390 final, zaradi nepopolnega prenosa Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah.  

Ena od pomembnejših zahtevanih uskladitev z Direktivo 2010/75/EU je določitev mejnih vrednosti, 

povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (angleško Best available technology - BAT). Glede na 

obrazložitev iz opomina Evropske komisije, je v primerih, ko so dopustne mejne vrednosti za 

posamezno najboljšo tehniko izražene kot razpon ravni, potrebno direktivo izvajati tako, da ministrstvo 

določi mejno vrednost emisij na podlagi tega razpona ob upoštevanju značilnosti posamezne naprave in 

ne sme samodejno uporabiti najmanj stroge vrednosti iz razpona, kot to določa veljavna Uredba o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Mejne vrednosti emisij 

morajo biti torej specifične za posamezno napravo, kar ureja ta sprejeta uredba. 
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Uredba določa tudi, da izvajanje zahteve iz nekaterih zaključkov o BAT, da se določeni parametri 

onesnaževal v odpadni industrijski vodi spremljajo na dnevni ravni, lahko izvaja tudi upravljavec, četudi 

ni vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa. Uredba glede izdelave izhodiščnega 

poročila natančneje sledi Navodilom Evropske komisije v zvezi z izhodiščnimi poročili, na katere se 

sklicuje 22. člen Direktive 2010/75/EU, hkrati pa se usklajuje z ZVO 2, ki uvaja delno izhodiščno 

poročilo, ki bo vsebovalo le predlog za lokacije in metode izvedbo vzorčenja in analiziranja stanja tal in 

pozemne vode, in izhodiščno poročilo, ki bo vključevalo ugotovljeno ničelno stanje. Namen uvedbe 

delnega izhodiščnega poročila izhaja iz navedbe Navodila Evropske komisije v zvezi z izhodiščnimi 

poročili, ki navaja, da je za izbiro najustreznejše strategije vzorčenja, to je, kako bodo opravljene 

meritve stanja tal in podzemne vode, priporočljivo komuniciranje med upravljavcem in pristojnim 

organom. Omenjena potreba se je pokazala tudi v posameznih primerih v praksi, ko je bilo ničelno 

stanje predloženo kot sestavni del že izdelanega izhodiščnega poročila, pri njegovem pregledu pa je 

morda prišlo do dvoma glede ustreznosti izbranih lokacij merilnih in vzorčnih mest za tla in podzemne 

vode, parametrov za ugotavljanje kakovosti tal in podzemne vode ter s predlaganimi merilnimi 

metodami. Predložitev delnega izhodiščnega poročila bo takšne dvome odpravila, saj se bo izdelava 

vrtin ter vzorčenje in analiziranje za pridobitev podatkov ničelnega stanja tal in podzemne vode izvedla 

šele po pregledu in potrditvi delnega izhodiščnega poročila. Uredba dodaja tudi način preverjanja 

usklajenosti naprave z zaključki o BAT, ki bo omogočil hitrejše preverjanje usklajenosti naprave z 

zaključki o BAT. 

 

 

Uredba o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih 

odpadkov 

 

Vlada je izdala Uredbo o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih 

odpadkov. Uredba med drugim predpisuje izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe 

sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov, določa način njenega opravljanja, pogoje za zagotavljanje in 

uporabo storitev javne službe ter pravice in obveznosti uporabnikov. 

Ta uredba je tudi koncesijski akt, ki predvideva podelitev koncesije za opravljanje državne javne službe 

za obdobje 30 let. 

Uredba določa, da je predmet državne javne službe sežiganje gorljivih frakcij komunalnih odpadkov 

(KO), ki so nastali na območju Slovenije in niso primerni za recikliranje ali ponovno uporabo. Gre za 

odpadke, ki nastanejo pri mehanski obdelavi mešanih komunalnih odpadkov v okviru izvajanja obveznih 

občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. 

Slovenija na področju predelave in odstranjevanja odpadkov s termično obdelavo ni samozadostna in je 

odvisna od objektov v tujini, kar potrjuje podatek o izvozu v postopke termične obdelave v tujino 

približno 165.000 ton (gorivo iz odpadkov 19 12 10 in ostanek mehanske obdelave komunalnih 

odpadkov 19 12 12) leta 2017, leta 2018 pa že preko 210.000 ton. Uredba določa tudi nadzor nad 

določbami izvajanja državne javne službe in koncesije, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravljajo 

ministrstvo, pristojno za okolje, in inšpektorat, pristojen za okolje. 

 

 

Nova uredba z oktobrom zvišuje požarno takso 

 

Vlada je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o požarni taksi, ki bo objavljena v Uradnem listu Republike 

Slovenije. Z njo je s ciljem izboljšanja požarne varnosti na lokalni in državni ravni povišala višino 

požarne takse. 



 

_____________________________________________________________________________________________ 
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:+386 (1) 230 63 32 

                                                                                         

 

S spremembo Uredbe o požarni taksi je odstotek požarne takse od zavarovalne premije, ki se mora 

plačati državi na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti, namesto 

dosedanjih petih devet odstotkov od osnove za obračun požarne takse. S tem bo zagotovljen višji pritok 

požarne takse za izboljšanje požarne varnosti na lokalni in državni ravni. Lokalnim skupnostim bodo 

tako zagotovljena višja sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in 

reševalne opreme v gasilskih enotah, državi pa bo sredstva namenila za financiranje dejavnosti širšega 

pomena vključno s standardiziranimi gasilskimi zavarovanji pripadnikov gasilske organizacije in 

standardiziranimi gasilskimi zavarovanji vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije 

v okviru izvajanja svojih nalog. 

 

Predlagana sprememba Uredbe o požarni taksi je neposredno povezana s predlogom spremembe 

tretjega odstavka 58. člena Zakona o varstvu pred požarom, ki v povezavi s financiranjem 

standardiziranih gasilskih zavarovanj, ki preide z lokalnih skupnosti na državo, kot to določa Zakon o 

finančni razbremenitvi občin. V predlogu Zakona o spremembi Zakona o varstvu pred požarom, je 

namreč predlagana sprememba spodnje meje odstotka sredstev požarne takse, ki se namenja za 

sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah s 

sedanjih 70 na 50 odstotkov. 

 

Sprememba 5. člena Uredbe o požarni taksi pomeni višji pritok požarne takse, in sicer z devetih na 18 

milijonov EUR letno. 

 

Uredba bo začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 

bo začela 1. oktobra letos zaradi usklajevanja s Slovenskim zavarovalnim združenjem in z namenom, 

da imajo zavarovalnice čas za prilagoditev sistema obračunavanja požarne takse. 

 

 

Vlada sprejela novo sedemletno Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028 

 

Vlada je na osnovi Zakona o spodbujanju razvoja turizma sprejela Strategijo slovenskega turizma 2022 

– 2028. Ta predstavlja temeljni okvir razvoja slovenskega turizma v prihodnjih sedmih letih. Strategija 

odgovarja na nove okoliščine in izzive, s katerimi se sooča turistična panoga, obenem pa razvija in 

spodbuja ključne prednosti slovenskega turizma in naše države.  

 

Za doseganje vizije »zelene butičnosti, z manjšim odtisom in večjo vrednostjo za vse« se slovenski 

turizem strateško usmerja v razvoj in trženje uravnotežene turistične ponudbe trajnostnega butičnega 

turizma višje kakovosti, ki temelji na slovenski naravi in kulturni identiteti, ki je generator višje vrednosti. 

Strategija je usmerjena v uresničevaje uravnoteženega scenarija rasti z načelom »Nekaj več in veliko 

bolje«, ki predvideva zmerno povečanje kapacitet in kvantitativnih kazalnikov, predvsem pa 

koncentracijo na višjo kakovost, in dodano vrednost s poudarkom ukrepov na prestrukturiranju 

ponudbene strani slovenskega turizma.  

 

Predvideno je, da bodo pozitivni učinki na rast dodane vrednosti za vse deležnike: zadovoljne lokalne 

prebivalce, motivirane zaposlene, navdušene obiskovalce in za naslednje generacije.  

V strategiji je zastavljenih pet strateških ciljev: 1) povečanje kakovosti, vrednosti in zagotovitev celoletne 

turistične ponudbe; 2) povečanje zadovoljstva lokalnih prebivalcev, zaposlenih v turizmu in gostov; 3) 
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pozicioniranje turizma kot generatorja vrednosti in trajnostnega razvoja; 4) razogljičenje in 

uravnoteženje slovenskega turizma ter 5) zagotovitev kompetentne in učinkovite upravljavske strukture. 

 

Za doseganje ciljev je v strategiji opredeljeno 7 politik s konkretnimi ukrepi: 

• Politika 1: naložbe in podjetniško okolje, 

• Politika 2: javna/skupna infrastruktura in dediščina za turistični ambient Slovenije, 

• Politika 3: človeški viri za dvig dodane vrednosti, 

• Politika 4: trajnost in zelena shema slovenskega turizma, 

• Politika 5: dostopnost in trajnostna mobilnost, 

• Politika 6: upravljanje destinacij in povezanost turizma, 

• Politika 7: produkti in trženje. 

 

Poleg tega pa so določene tudi tri horizontalne politike, ki podpirajo uresničevanje ključnih strateških 

politik: 

• Digitalna preobrazba slovenskega turizma, 

• Usmeritve politike na zakonodajnem in finančnem področju, 

• Institucionalni okvir in horizontalno medresorsko in medsektorsko upravljanje in usklajevanje 

politik. 

 

Izvedba strategije bo imela pozitivne finančne posledice, ki izhajajo iz osnovnega cilja strategije: dvig 

dodane vrednosti, ki jo generira turistično povpraševanje v osnovnih dejavnostih turizma (I 55, I 56 in R 

92.001) za 43% z 0,92 milijarde evrov v 2019 na 1,31 milijarde evrov letno do leta 2028, pri čemer je 

predpostavljena povprečna 8,9% letna stopnja rasti te kategorije v obdobju 2022 - 2028. Ocenjujemo, 

da bo skupaj z ostalimi s turizmom posredno povezanimi dejavnostmi, celotno turistično povpraševanje 

do leta 2028 generiralo 2,1 milijarde EUR dodane vrednosti v letu 2028 (+59% glede na leto 2019) oz. 

da bo v celotnem strateškem obdobju (2022-2028) ustvarjenih 11,5 milijarde evrov dodane vrednosti iz 

naslova vseh učinkov turističnega povpraševanja. Prav tako bodo pozitivne posledice povečanja izvoza 

turističnih potovanj z 2,8 milijarde evrov letno (2019) na 4 milijarde evrov do leta 2028 (+44). 

 

Ocenjuje se, da bi bilo za uresničitev ciljev strategije na vseh področjih do leta 2028 potrebno vložiti 

skupno 1,54 milijarde EUR javnih evropskih in nacionalnih sredstev, ki so potrebna za financiranje 

izvajanja ukrepov in aktivnosti v okviru politik znotraj strategije. To je le okvir potrebnih sredstev in ne 

pomeni obveze za državni proračun.  

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v obdobju veljavnosti strategije vsaki 2 leti pripravilo 

Akcijski načrt izvajanja strategije, v katerem bodo konkretno navedeni ukrepi, ki bodo tudi ustrezno 

finančno ovrednoteni. 

 

 

Predlog Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2022 

 

Vlada je sprejela Poslovni in finančni načrt Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 

2022. Ob tem je določila, da se določi delež zbranih sredstev iz prispevka za energetsko učinkovitost v 

letu 2022 v višini 1,7 milijona evrov in se porabi za izvajanje programa izboljšanja energetske 

učinkovitosti. 

Poslovni in finančni načrt predvideva, da bo Eko sklad v letu 2022 nadaljeval s kreditiranjem okoljskih 

naložb in za to zagotovil predvidoma do 47 milijonov evrov kreditnih sredstev. Posebej ugodni krediti 

bodo na voljo za projekte za povečanje energetske učinkovitosti v stavbah, in sicer za kreditiranje 
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občanov, pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov ter občin in javnih podjetij v njihovi lasti 

ter pravnim osebam javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti (razen neposrednim 

uporabnikom državnega proračuna). 

V letu 2022 bo Eko sklad nadaljeval z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud na podlagi Zakona 

o učinkoviti rabi energije z namenom zmanjšanja rabe energije v skupnem znesku predvidoma 37 

milijonov evrov, za financiranje stroškov Eko sklada, svetovanja ENSVET, Programa za informiranje, 

ozaveščanje in usposabljanje Centra za podpore, subvencionirane obrestne mere pa je skupaj 

zagotovljeno še 3,45 milijona evrov. 

Nadaljevalo se bo izvajanje nekaterih javnih pozivov iz preteklih let, javnih pozivov objavljenih konec 

leta 2021 in izvajanje ukrepa Aktivnosti zmanjševanja energetske revščine v okviru projekta ZERO v 

500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki. Za program ZERO500 so sredstva zagotovljena v Operativnem 

programu evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. 

Poleg tega bo Eko sklad skladno z Zakonom o učinkoviti rabi energije nadaljeval program brezplačnega 

energetskega svetovanja občanom v svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, združenih v mrežo 

ENSVET, ter zagotovil sredstva za izvajanje programa Centra za podpore. Na podlagi Odloka o 

Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 bodo sredstva Sklada 

za podnebne spremembe namenjena tudi za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih 

kurilnih naprav z novimi v višini 23 milijonov evrov EUR in za nepovratne finančne spodbude za naprave 

za samooskrbo z električno energijo v višini 15 milijonov evrov. 

 

 

Vlada Republike Slovenije je imenovala člane nadzornega sveta Javnega sklada Republike 

Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja 

 

Vlada je za štiriletno obdobje imenovala sedem članov nadzornega sveta Javnega sklada Republike 

Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Dva člana sta bila namreč tekom mandata 

zamenjana, vsem pa se izteče mandat 25. maja 2022. Zaradi navedenega je stekel postopek za 

pridobitev kandidatov potencialnih članov nadzornega sveta Sklada za novo štiriletno mandatno 

obdobje. 

 

Z današnjim dnem je tako konstituiran nadzorni svet, ki ga sestavljajo: 

- dr. Robert Drobnič, predstavnik državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj, 

- mag. Karla Pinter, predstavnica državnega organa, pristojnega za regionalni razvoj, 

- Rok Zupančič, predstavnik državnega organa, pristojnega za razvoj, 

- Hermina Oberstar, predstavnica ministrstva, pristojnega za razvoj podeželja, 

- mag. Nataša Kokol Car, predstavnica ministrstva, pristojnega za finance, 

- Franci Bratkovič, iz RRA Razvojnega centra Novo mesto kot predstavnik subjektov 

spodbujanja razvoja na regionalni ravni ter 

- dr. Nika Razpotnik Visković, iz Znanstveno raziskovalnega centra SAZU kot predstavnica 

strokovnjakov s področja regionalnega razvoja. 

 

*  *  * 


