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EVA
GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si
ZADEVA: NOVO GRADIVO ŠT. 4: Nacionalna strategija za izstop iz premoga in
prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda – predlog za
obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in
drugega odstavka 56. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13,
12/14, 90/14, 51/16, 36/21 in 82/21) je Vlada Republike Slovenije na …. seji dne …. pod točko …
sprejela naslednje
SKLEPE
1. Vlada Republike Slovenije sprejme Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in
prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki se lahko začne
izvajati po dokončnosti odločbe, ki določa okoljsko sprejemljivost izvedbe strategije, in jo
pošlje Državnemu zboru v seznanitev.
2. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za infrastrukturo, da v roku šestih mesecev
pripravi predlog zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in ga predloži v javno
obravnavo.
3. Vlada Republike Slovenije nalaga Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, da v roku
šestih mesecev pripravi predlog zakona o gospodarskem prestrukturiranju Savinjsko-Šaleške
regije in ga predloži v javno obravnavo.
mag. Janja Garvas Hočevar
VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALNEGA SEKRETARJA
Prejemniki:
- Ministrstvo za infrastrukturo
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
- Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti
2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem
zboru z obrazložitvijo razlogov:
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3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo
mag. Tina Seršen, vodja Sektorja za pravne in mednarodne energetske zadeve, Ministrstvo za
infrastrukturo
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
Pri pripravi osnutka strategije je prek tehnične pomoči EU (DG Reform) sodeloval:
 Deloitte d.o.o.
Pri pripravi okoljskega poročila je sodeloval konzorcij, sestavljen iz:
 ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
 ZaVita, svetovanje, d.o.o.
 STRITIH, svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o.
 Svetovanje, vodenje in izvajanje projektov, Špela Polak Bizjak s.p.
 Dvokut Ecro
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Novo gradivo št. 4 upošteva pripombe SVRK št. 004-8/2021/291 z dne 24.12.2021.
6. Presoja posledic za:
a)
javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in
naslednjih treh letih
b)
usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom
Evropske unije
c)
administrativne posledice
č)
gospodarstvo, zlasti m a l a i n s r e d n j a p o d j e t j a t er
konkurenčnost podjetij
d)
okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki
e)
socialno področje
f)
dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi
razvojne klasifikacije programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in
mednarodnih organizacij
7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t)

t+1

t+2

t+3

Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) prihodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
državnega proračuna
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) odhodkov
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali
zmanjšanje (–) obveznosti za
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega
uporabnika

Šifra in naziv ukrepa,
projekta

Šifra in
naziv
proračunske
postavke

Znesek za
tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Novi prihodki

Znesek za tekoče leto
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje,
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih
proračunov,
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obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.
Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih,
navedenih v točki II.a.
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov
proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna.
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.
Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja:
Datum objave: september 2020, marec 2021

NE

DA

V pripravo in razpravo so bili v okviru Delovne skupine Vlade RS, Operativne delovne skupine
Ministrstva za infrastrukturo, ki vključuje 28 predstavnikov prizadetih deležnikov, in izvedbe celovite
presoje vplivov na okolje vključeni:
 predstavniki ministrstev, občin, energetskih podjetij, SDH, sindikatov, nevladnih organizacij,
regionalnih razvojnih agencij ter Gospodarske zbornice Slovenije,
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti.
Priprava Strategije je potekala od spodaj navzgor (»bottom-up«). Prek intervjujev, terenskih obiskov,
fokusne skupine, operativne delovne skupine Ministrstva za infrastrukturo in individualnih posvetovanj
so svoje poglede, podatke in mnenja delili predstavniki energetske družbe – skupine HSE
(vključno s Premogovnikom Velenje, TEŠ, in HSE - Energetsko družbo Trbovlje – HSE-EDT),
sindikatov, občin, gospodarstva, regionalnih in območnih razvojnih agencij, formalnega in
neformalnega izobraževanja, nevladnih organizacij, ministrstev, državnih agencij, inštitutov in EU
institucij. Osnutek Strategije je bil predložen v postopek celovite presoje vplivov na okolje, v katerem
so sodelovali številni deležniki v vseh fazah njegove izvedbe (vsebinjenje, priprava okoljskega
poročila, javna obravnava). Strategija in okoljsko poročilo sta bila predložena v javno razgrnitev in
javno obravnavo v skladu z Zakonom o varstvu okolja med 15. 3. -15. 4., in dopolnjena upoštevajoč v
največji meri prejete pripombe in mnenja.
Vse informacije glede priprave Strategije in njene celovite presoje vplivov na okolje ter vsi dokumenti
so bili ažurno objavljeni in so dostopni na spletni platformi Nacionalna strategija za izstop iz premoga
in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, ki je bila posebej
pripravljena v namen transparentne in participatorne priprave Strategije ter izvedbe njene celovite
presoje
vplivov
na
okolje
(https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojnidokumenti/nacionalna-strategija-za-izstop-iz-premoga-in-prestrukturiranje-premogovnih-regij/).
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o
DA
normativni dejavnosti:
11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:
NE
Blaž KOŠOROK
DRŽAVNI SEKRETAR
PRILOGA:
- Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z
načeli pravičnega prehoda
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