122. REDNA SEJA VLADE
Vlada je na 122. redni seji, ki je potekala 28. 4. 2022, med drugim sprejela Program
stabilnosti in Nacionalni reformni program za leto 2022. Podaljšala je trenutno
veljavno Uredbo o trošarinah za energente in veljavnost Uredbe o določitvi zneska
trošarine za električno energijo v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 je
uvrstila 25 novih projektov ter spremenila 25 obstoječih projektov.
Podaljšani trenutno veljavne trošarine za energente
Vlada je izdala spremembe Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, skladno s katerimi
ohranjamo trenutne višine trošarin še nadaljnje tri mesece, in sicer od 1. maja do 31. julija 2022. Tako
poskušamo tudi na področju davčne politike reševati stiske prebivalstva in gospodarstva zaradi visokih
cen nafte.
V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je
določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon).
Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in
plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec
mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za
plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z
ekonomsko politiko Republike Slovenije.
Trenutno veljavne trošarine, ki jih ohranjamo do 31. julija 2022, znašajo:
− za bencine 0,359 evra za liter;
− za plinsko olje za pogon 0,330 evra za liter;
− za plinsko olje za gorivo za ogrevanje 0,07875 evra za liter;
− za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,855 evra za megavatno uro.

Podaljšanje veljavnosti sprememb Uredbe o določitvi zneska trošarine na električno energijo
Uredba o določitvi zneska trošarine na električno energijo je del interventnih ukrepov za naslavljanje
višjih cen električne energije. Vlada veljavnost uredbe podaljšuje do 31. julija 2022.
S predlagano uredbo se podaljšuje veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno
energijo in s tem zneskov trošarine za električno energijo še za nadaljnje 3 mesece, do 31. julija 2022.
V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za
posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen. Trošarinska obveznost nastane v trenutku
proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo.
Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan
nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje
trošarin, v skladu z ekonomsko politiko Slovenije.
S spremembo uredbe se torej ohranjajo trenutno veljavne trošarine na električno energijo do 31. julija
2022, in sicer znašajo (v megavatnih urah – MWh) za stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,525 evra in
za stopnjo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra.
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Sprejet Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov
Vlada je sprejela Program ravnanja z odpadki in program preprečevanja odpadkov Republike
Slovenije (2022). Ta program je operativni program varstva okolja v skladu z Zakonom o varstvu
okolja in nadomešča do sedaj veljavni program iz leta 2016.
Operativni program varstva okolja s področja odpadkov je sestavljen iz Programa ravnanja z odpadki
in Programa preprečevanja odpadkov, ki omogočata izpolnitev ukrepov preprečevanja nastajanja
odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za
obdobje do leta 2035 in glede na nove okoljske zahteve predstavljata novelacijo sprejetega programa
iz leta 2016.
Splošni cilj politike, ki jo opredeljuje Program ravnanja z odpadki je:
− preprečiti ali zmanjšati škodljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi,
posebni cilji pa so predvsem:
− zagotoviti izpolnjevanje vseh okoljskih ciljev Skupnosti (npr. za komunalne odpadke, gradbene
odpadke),
− zagotoviti samozadostnost glede predelave komunalnih odpadkov in glede termične predelave
ostankov obdelave nereciklabilnih komunalnih odpadkov,
− zagotoviti ustrezno ravnanje z rudarskimi odpadki,
− do leta 2030 zagotoviti odstranitev večine odpadkov, ki vsebujejo azbest,
zagotoviti večjo učinkovitost in transparentnost izvajanja sistemov proizvajalčeve razširjene
odgovornosti (PRO) in
− urediti ukrepanje pri sanaciji onesnaženih območij.
Za dosego navedenih ciljev bo treba sprejeti več ukrepov ter zagotoviti jasno in stabilno zakonodajno
okolje, ustrezen zajem podatkov in njihovo analizo (tudi nadgradnjo evidenc iz registra varstva okolja
in informacijskega sistema o odpadkih), na novo opredeliti načelo PRO ter prevzeti pobudo o
ozaveščanju preprečevanja odpadkov, ponovne uporabe izdelkov in prednostih recikliranja. Za skupno
doseganje ciljev je v Programu ravnanja z odpadki opredeljenih 34 ukrepov.
Program vsebuje osem dolgoročnih ciljev, ki se nanašajo na preprečevanje odpadkov v gospodinjstvih
(posebej za plastične vrečke); preprečevanje odpadne hrane; odpadne elektronske in električne
opreme (OEEO); nekaterih odpadkov iz plastike iz proizvodov za enkratno uporabo; smetenja;
kosovnih odpadkov; tekstilnih odpadkov in odpadnih oblačil ter preprečevanje odpadkov v javnem
sektorju.
S tem Programom Slovenija izkazuje tudi deficit zmogljivosti naprav za energijsko predelavo gorljivih
ostankov obdelave komunalnih odpadkov, ki niso primerni za recikliranje (140.000 ton/leto oziroma 90
MW).

Vlada je potrdila predlog Nacionalnega programa za izvajanje Sklada AMIF za 2021–2027
Vlada Republike Slovenije je potrdila predlog Nacionalnega programa za izvajanje Sklada za azil,
migracije in vključevanje v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027 in predlog Metodologije za
vzpostavitev okvira smotrnosti za izvajanje Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2021–
2027, ki ga Ministrstvo za notranje zadeve v formalno presojo posreduje Evropski komisiji.
Ključni uredbi za pripravo Nacionalnega programa za Sklad za azil, migracije in vključevanje za
obdobje 2021-2027 (AMIF) sta Uredba o skupnih določbah ter Uredba (EU) 2021/1147 Evropskega
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parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje
(Uredba AMIF). Za Republiko Slovenijo znaša začetna dodelitev v okviru deljenega upravljanja za
AMIF 44.546.581 evrov, potrebna sredstva slovenske udeležbe so 11.410.125 evrov, kar je skupaj
55.956.706 evrov.
Za ukrepe Republike Slovenije v okviru specifičnega cilja 1 Skupni evropski azilni sistem se predlaga,
da so osredotočeni na izboljšanje kakovosti in hitrosti sprejemanja odločitev ter na kakovost
spremljanja, vrednotenja in načrtovanja ravnanja v nepredvidljivih razmerah v skladu z upravičenimi
aktivnostmi, ki jih določa Uredba AMIF. Ciljni skupini, ki jima bodo ukrepi namenjeni, so prosilci za
mednarodno zaščito in prosilci za začasno zaščito. V okviru ukrepov se bo zagotavljal dostop do
informacij, pravnih in prevajalskih storitev ter tolmačenja, socialnih, zdravstvenih in drugih storitev.
Načrtuje se izboljšave sprejemne infrastrukture, storitev in razmer, spodbujanje alternativ za
pridržanje, identifikacijo in izboljšanje razmer za ranljive osebe ter splošno delovanje na področju
ozaveščanja širše javnosti.
Druga ciljna skupina bodo državljani tretjih držav, osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno
zaščito. Za prednostno nalogo v okviru specifičnega cilja 2 Zakonite migracije in vključevanje v skladu
z evropsko agendo za vključevanje, ki se izvaja v okviru nacionalne politike, se predlaga vključevanje
ciljne skupine v vsa ključna področja življenja in dela. Posebna pozornost se bo namenila ranljivim
skupinam oseb, kot so ženske, otroci in starejše osebe. Podpira se izboljšanje infrastrukture, storitev
in bivanjskih razmer za osebe z mednarodno zaščito v integracijskih hišah, kot tudi praktično
sodelovanje med državami članicami in izdelava analiz, vrednotenj in izboljšav trenutnih mehanizmov
in pristopov vključevanja.
Predlaga se tudi, da Republika Slovenija za svoje prednostne cilje v okviru specifičnega cilja 3
Vračanje v smislu učinkovite politike vračanja sprejme take ukrepe, ki bodo prispevali k boju proti
nezakonitim migracijam s poudarkom na prostovoljnem vračanju in programih reintegracije v izvorni
državi.
V okviru specifičnega cilja 4 Solidarnost Republika Slovenija za potrebe preselitev ustvarja
zakonodajni okvir, namestitvene in druge kapacitete. Če bi vlada odločila, da Republika Slovenija
sodeluje v takih projektih in določila kvoto oseb, bi bile premestitve, preselitve in humanitarni sprejem
financirani v okviru navedenega specifičnega cilja.
Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna
Vlada je med drugim Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razporedila
sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 3,3 milijona evrov. Sredstva bodo namenjena za
povrnitev nadomestila plač zaradi karantene in višje sile.
Sredstva v višini 500 tisoč evrov je vlada prerazporedila Arhivu Republike Slovenije. Sredstva se
prerazporedijo na postavko Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov za Rekonstrukcijo
obstoječe stavbe z dozidavo ter novogradnjo. Z investicijo se bo dokončno in na enem mestu rešila
dolgoročna prostorska problematika Arhiva Republike Slovenije.

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila 25 novih projektov ter
spremenila 25 obstoječih projektov
Direkcija RS za infrastrukturo je po Zakonu o cestah, kot upravljavec državnih cest in državnih
kolesarskih povezav pristojna za vzdrževanje in razvoj državnega cestnega omrežja. Za zagotavljanje
prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju je potrebno v veljavni Načrt razvojnih
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programov uvrstiti 21 novih projektov s področja cestne infrastrukture ter 3 projekte s področja
železniške infrastrukture.
Novi projekti za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti na državnem cestnem omrežju:
Novogradnja ceste Medno–Vižmarje
Obvoznica Moste pri Komendi
Novogradnja ceste Turjak–Retje-umeščanje v prostor
Rekonstrukcija ceste Retje–Ribnica
Rekonstrukcija ceste Vodice–Moste
Ureditev skozi Potok
Ureditev križišč v Hrastniku
Ureditev ceste na vstopu v Kočevje
Ureditev ceste Nova vas pri Ptuju
Kolesarska povezava Stojnci
Ureditev križišča Sušje–Žlebič
Ureditev ceste Stara Bučka
Ureditev ceste Morava
Ureditev skozi naselje Ambrus
Ureditev Žužemberk-Cvibelj
Ureditev ceste skozi Vipavo
Rekonstrukcija Petrina-Bosljiva Loka-Osilnica
Ureditev Litijska cesta
Most čez Radovno v Krnici
Kolesarska pot Moravske Toplice-Ljutomer-Ormož
Ureditev ceste Lobček–Plešivica pri Žalni

Novi projekti na področju železniške infrastrukture:
Mazalne naprave za zmanjšanje hrupa,
Nadgradnja proge d.m.-Dobova-Zidani Most - 1. faza,
Nadgradnja železniške postaje Nova Gorica,
Urejanje prehodov na progi št. 80 v Mirni Peči
Vlada je spremenila 25 že uvrščenih projektov v Načrtu razvojnih programov (NRP). Skladno z Uredbo
o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne
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železniške infrastrukture so bile izdelane novelacije investicijske dokumentacije oz. višja stopnja
investicijske dokumentacije, katera je osnova za spremembo izhodiščne vrednosti. Podlage za
novelacije so predvsem izdelane projektne dokumentacije, ki v fazi priprave predhodne dokumentacije
oz. uvrščanju projektov v NRP še niso bile pripravljene. V strokovnih podlagah oz. projektni
dokumentaciji je bila ugotovljena bodisi potreba po razširitvi območja, bodisi izvedbi dodatnih ukrepov,
ki jih v osnovni dokumentaciji ni bilo moč identificirati/ predvideti. Na dvig izhodiščnih vrednosti pa v
zadnjih dveh letih vpliva tudi dvig cen surovin in posledično gradbenih storitev.

Sprememba 25 obstoječih projektov v NRP:
Rekonstrukcija Kidričeve ceste
Rekonstrukcija ceste Dobravica–Podnart
Ureditev ceste Šmarjeta–Frankolovo
Rekonstrukcija ceste Nazarje–Gornji Grad
Ureditev ceste skozi Ig
Ureditev skozi Kočno in Spodnje Gorje
Obnova ceste Zreče (terme)–Rogla
Ureditev skozi Malečnik
Rekonstrukcija ceste Grabonoš–Radenci
Ureditev Prevalje
Ureditev ceste skozi Radence
Rekonstrukcija ceste Mežica–Črna na Koroškem
Ureditev dveh glavnih cest na območju Dravograda
Rekonstrukcija Brkinske ceste
Most čez Velko v Lenartu
Most čez Lijak v Ajševici
Most čez Knežo v Kneži
Most čez Suho Strugo v Peršetih
Most čez potok pri Dornavi
Ureditev ceste skozi Podbrdo
Novogradnja ceste Hotemeže-Britof
Most čez Medijo v Izlakah
Ureditev križišča Ormož
Ukinitev nivojskega prehoda Polzela 2
Izvedba nadvoza Rodik s povezovalnimi cestami.
Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila novi projekt Timepac ocenjevanje energetske učinkovitosti
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Ministrstvo za infrastrukturo je v letu 2021 pristopilo kot partner v okviru odobrenega projekta
TIMEPAC v zvezi s projektom z naslovom »K inovativnim metodam za ocenjevanje in certificiranje
energetske učinkovitosti stavb« Obzorje 2020 – okvirni program za Raziskave in inovacije (20142020).
Projekt TIMEPAC je projekt, ki bo prispeval k izboljšanju obstoječih postopkov energetskega
certificiranja stavb. Predviden je metodološki razvoj iz enotnega, statičnega certificiranja v bolj celovit
in dinamičen pristop. Projekt bo dokazal izvedljivost kombiniranja baz podatkov EPC za drugimi viri
podatkov, da bi bilo certificiranje bolj učinkovito in zanesljivo in bo upošteval:
a) podatke, pridobljene v celotnem postopku certificiranja energetske učinkovitosti, od začetka
postopka pridobivanja pa vse do shranjevanja in analiziranja izkoriščanja ter ves življenjski cikel
stavbe, od načrtovanja do gradnje in obratovanja;
b) stavbe, kot del grajenega okolja, povezane z distribucijskimi in transportnimi omrežji energije in
c) stavbe kot dinamične celote, ki se skozi čas nenehno spreminjajo.
Rezultati bodo uporabljeni za usposabljanje in nadaljnje izobraževanje strokovnjakov. Vsebine
projekta so vezane tudi na spremembe, ki jih je potrebno narediti skladno s prenosom Direktive o
energetski učinkovitosti stavb.
V projektu sodeluje 15 partnerjev iz šestih evropskih državah: Avstrije, Hrvaške, Cipra, Italije,
Slovenije in Španije. Skladno s Sporazumom o nepovratnih sredstvih je vrednost celotnega
slovenskega deleža v projektu 143.218,75 evrov. Za Ministrstvo za infrastrukturo so v okviru projekta
predvideni stroški dela ter drugi direktni in indirektni stroški (npr. stroški potovanj, organizacija
dogodkov idr.). Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je 100 %. Celotna vrednost projekta je
1.996.586,55 evrov.
Noveliran investicijski program projekta Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah –
dislocirana enota Kozje
Vlada je v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 spremenila izhodiščno vrednost projekta
Gradnja Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje. Ocenjena vrednost
investicije po noveliranem investicijskem programu znaša 5.778.544,00 evrov z DDV, kot sofinancer
pa se vključuje Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah.
Projekt zasleduje cilj izboljšanja kakovosti skupnostnih storitev oskrbe starejših oseb omogočeno
življenje v primerni institucionalni obliki zunaj matične družine, kvalitetnejše vključevanje v okolje ter
razširitev socialne mreže, pri čemer pa bodo lahko ostali blizu trenutnega doma. Načrtovani objekt ob
tem tudi predstavlja pridobitev v neposrednem lokalnem okolju z vidika koristi možnih gospodarskih
dejavnosti, možnosti novih delovnih mest, možnega generacijskega sodelovanja in druženja.

Nadaljevanje programa Zelena delovna mesta
Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila projekt Zelena delovna mesta. Z novelacijo
investicijskega programa se bo nadaljevalo izvajanje programa Zelena delovna mesta tudi v letih
2022–2025, in sicer je predvidena dinamika izplačil po letih naslednja: 490.540,78 evrov v letu 2022, v
letih do leta 2025 pa po 800.000,00 evrov vsako leto. Izhodiščna vrednost projekta se s tem poveča, in
sicer na skupaj 3.000.000,00 evrov.
Prva faza projekta Zelena delovna mesta (ZDM) je pokazala, da je neposredna podpora zaposlovanju
na zelenih delovnih mestih praktično izvedljiva in da lahko prinaša številne ter horizontalne pozitivne
učinke na področju podnebnih in okoljskih ciljev, hkrati pa da je interes k zaposlovanju brezposelnih
oseb in k ustvarjanju kakovostnih zelenih zaposlitev velik, zato je projekt ZDM smiselno nadaljevati.
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Ob tem so se pokazale omejitve programa v tem, da Zelena javna dela, ki je bil prvotno predviden v
okviru programskega projekta, ni smiselno izvesti hkrati, saj so spodbude za zaposlovanje večje in bolj
pomembne za doseganje podnebnih ciljev kot spodbude za javna dela, zato se sredstva namenja v
nadaljevanju samo za spodbujanje ZDM.

Vlada sprejela Program stabilnosti 2022
Vlada je sprejela Program stabilnosti 2022, ki v luči državnozborskih volitev in izrednih
makroekonomskih negotovosti zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic vojne v Ukrajini ter
vzpostavitve gospodarskih ravnotežij po obdobju epidemije vključuje zgolj scenarij nespremenjenih
oziroma spontanih politik. Kljub temu je nominalni primanjkljaj po posameznih letih v spontanem
scenariju nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda, ki so določeni v veljavnem
Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.
Program stabilnosti 2022 je pripravljen v času izvajanja aktivnosti vezanih na državnozborske volitve,
izrednih makroekonomskih negotovosti zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic vojne v Ukrajini
ter vzpostavitve gospodarskih ravnotežij po obdobju epidemije. Program stabilnosti vključuje zgolj
scenarij nespremenjenih politik oziroma spontani scenarij, kar je skladno s preteklo prakso, ko so
države v primeru bližajočih se volitev ali v času opravljanja tekočih poslov vlad pripravile programe
brez opredelitve prihodnjih ukrepov. Kljub temu je s scenarijem nespremenjenih politik nominalni
primanjkljaj po posameznih letih nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda (v
nadaljnjem besedilu: BDP), ki so določeni v veljavnem Odloku o okviru za pripravo proračunov
sektorja država za obdobje od 2022 do 2024. Primanjkljaj bo po oceni v letu 2023 nižji od 3 % BDP
(2,97 % BDP). Javni dolg se v celotnem obdobju v deležu BDP znižuje in bo v letu 2025 na ravni 68 %
BDP.
Trenutne okoliščine so zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezanih energetske krize in inflacije izjemno
negotove, hkrati pa zahtevajo ukrepe, ki bodo imeli vpliv na javne finance. Negotovosti so še vedno
vezane tudi na potek epidemije covid-19. Zato je postavljanje fiskalnih ciljev izjemno zahtevno. Ker
veljavni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 že
opredeljuje pot postopne odprave javnofinančnega primanjkljaja, vlada hkrati s programom stabilnosti
Državnemu zboru RS v potrditev ne bo posredovala Odloka o okviru za pripravo proračunov za
obdobje od 2023 do 2025, v katerem bi, glede na spremenjene makroekonomske okoliščine, postavila
prilagojene cilje javnofinančne politike. Pot bo treba bolj podrobno določiti, ko bodo na ravni EU
oblikovane bolj jasne usmeritve za prihodnjo fiskalno politiko. Evropska komisija je v Smernicah za
fiskalno politiko za leto 2023, predstavljenih 2. marca 2022, napovedala, da se bo zaradi krepitve
negotovosti o odpravi splošne odstopne klavzule od fiskalnih pravil ponovno odločalo na podlagi
spomladanske napovedi v maju. V drugi polovici leta bo Evropska komisija predvidoma predstavila
tudi predloge glede sprememb ekonomskega upravljanja EU, vključno s fiskalnimi pravili.

Vlada sprejela Nacionalni reformni program 2022
Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU
pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled
ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene
reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S
slednjim Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih
dokumentih. Slovenija je med državami članicami EU edina, ki je naslovila vsa specifična priporočila
Sloveniji v okviru evropskega semestra v svojem Načrtu za okrevanje in odpornost. Reforme in ostali
ukrepi ter načrtovane investicije bodo tako naslovile ključne izzive ter prispevale k trdni in stabilni
gospodarski rasti.
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Nacionalni reformni program vključuje štiri ključna področja: produktivnost, vključujoča rast, trajnostna
rast in zeleni prehod ter zagotavljanje makroekonomske in fiskalne stabilnosti.
Nacionalni reformni program 2022 vsebuje strukturne reforme, ki so ključne za srednjeročno in
dolgoročno stabilnost javnih financ ter odgovarjajo na demografske izzive v Sloveniji. Ključne reforme,
ki so vključene tudi v Načrt za okrevanje in odpornost so pokojninska in zdravstvena reforma ter
reforma dolgotrajne oskrbe. Starajoče se prebivalstvo pomeni velik pritisk tudi na politiko
zaposlovanja. Nacionalni reformni program navaja ukrepe na trgu dela za spodbujanje zaposlovanja.
Pomembno poglavje predstavljajo ukrepi za zagotavljanje digitalnega prehoda. Slovenija si je zadala
biti med prvimi petimi najbolj digitalno naprednimi državami v Evropski uniji do leta 2030, zato je poleg
ustanovitve vladne službe za digitalno preobrazbo in strateškega sveta za digitalizacijo sprejela vrsto
ukrepov in investicij za učinkovit digitalni prehod.
Za rast produktivnost je pomembno zagotavljanje učinkovitega poslovnega okolja, kar je Slovenija
naslovila s spodbujanjem inovativnega javnega naročanja, spodbujanjem investicij in odpravo
administrativnih bremen. Na področju trajnostne rasti in zelenega prehoda se je Slovenija v sklopu
strateških dokumentov in Načrta za okrevanje in odpornost zavezala za ključne reforme in naložbe v
podporo pravičnemu zelenemu prehodu. Med ključnimi investicijami so naložbe v železniško
infrastrukturo, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. K temu bo
pripomogla tudi zakonodaja na področju cestnega in potniškega prometa. Rast cen energentov je
trenutno velik izziv ne le za Slovenijo ampak tudi druge države. Ambiciozen načrt opuščanja fosilnih
goriv bo sedanja kriza na trgu energentov še pospešila. Na tem področju bo ukrepanje v naslednjih
mesecih ključno, zato se načrtuje sprejem novih ukrepov v skladu z RePowerEU.

Odgovor na poziv Fiskalnega sveta za posredovanje dokumentov
Vlada je danes sprejela odgovor na poziv Fiskalnega sveta za posredovanje predloga Okvira za
pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2023–2025 skupaj z osnutkom Programa stabilnosti
2022.
Vlada v odgovoru pojasnjuje, da so trenutne okoliščine zaradi vojne v Ukrajini in s tem povezanih
energetske krize ter inflacije izjemno negotove, hkrati pa zahtevajo ukrepe z vplivom na javne finance.
Negotovosti so še vedno vezane tudi na potek epidemije covida-19 in odvisne od nadaljnje
epidemiološke slike tako na državni kot globalni ravni. Iz navedenih razlogov in s tem pogojenih
izredno negotovih razmer vlada državnemu zboru v potrditev ne bo posredovala Odloka o okviru za
pripravo proračunov za obdobje od 2023 do 2025, v katerem bi glede na spremenjene
makroekonomske okoliščine postavila prilagojene cilje javnofinančne politike.
Njegova priprava bi namreč zaradi negotovih razmer odstopala od priprav v običajnih razmerah, saj se
trenutne razmere in s tem makroekonomska gibanja in napovedi pogosto in občutno spreminjajo.
Postavljanje fiskalnih ciljev je zaradi negotovosti namreč izjemno zahtevno in ni izključeno, da bo
potrebno njihovo večkratno prilagajanje. Hkrati veljavni okvir za obdobje od 2022 do 2024 že
opredeljuje pot postopne odprave javnofinančnega primanjkljaja. Veljavni Odlok o okviru za pripravo
proračunov za obdobje 2022 do 2024 prav tako v letih 2022 in 2023 glede na dane politike omogoča
doseganje ciljev za državni proračun, skladno s sprejetim državnim proračunom.
V letu 2022 na ravni Evropske unije še vedno veljajo izjemne okoliščine in splošna odstopna klavzula
v okviru Pakta za stabilnost in rast, kar bo omogočalo prilagajanje fiskalne politike spreminjajočim se
razmeram, ne glede na to, da negotovosti ne izhajajo več zgolj iz epidemije. Odločitev o uporabi
splošne odstopne klavzule za leto 2023 bo znana maja.
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