
 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 29.5.2020 sprejel Interventni zakon za odpravo ovir pri 

izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 – IZOOPIZG (v 

nadaljnjem besedilu: Zakon). Zakon je začel veljati dne 31.5.2020. 

 

Namen Zakona je omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem 

možnem času po koncu epidemije COVID-19, in sicer tako, da se pospeši izvedba pomembnih 

investicij države, občin in zasebnega sektorja na ključnih investicijskih sektorjih, kar vodi v hitrejše 

okrevanje slovenskega gospodarstva. 

 

Zakon (i) določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, (ii) 

način delovanja koordinacijske skupine in koordinacijo v postopkih pridobivanja dovoljenj, mnenj in 

odločitev na podlagi področnih predpisov ter (iii) pogoje za odpravo ovir in učinkovito izvedbo 

pomembnih investicij. 

 

V nadaljevanju vam predstavljamo odgovore na najbolj aktualna vprašanja o novostih, ki jih prinaša 

Zakon.  

 

INTERVENTNI ZAKON ZA ODPRAVO OVIR PRI IZVEDBI POMEMBNIH INVESTICIJ ZA 

ZAGON GOSPODARSTVA PO EPIDEMIJI COVID-19 

Splošno 

Za katere investicije se uporablja Zakon?  

Zakon se uporablja za pomembne investicije, določene na podlagi Zakona, do dne 31.12.2021. 

Določitev pomembnih investicij 

Kdo je pristojen za določitev pomembnih investicij? 

Pomembne investicije določi Vlada Republike Slovenije s sklepom na podlagi kriterijev, določenih 

v Zakonu, na predlog ministra za okolje in prostor. 

Koordinacijska skupina, katere ustanovitev predvideva Zakon, določi tri prioritetne liste za potrebe 

odločanja v postopkih, potrebnih za izvedbo pomembnih investicij, in jih objavi na spletni strani 

Ministrstva za okolje in prostor. 

Kakšni so kriteriji za določitev pomembnih investicij? 

Kriteriji za določitev pomembnih investicij so: 

• investicije izvajajo cilje nacionalnih strateških politik in programov na različnih področjih; 
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• investicije izvajajo cilje strateških politik in programov Evropske kohezijske politike 2014-

2020 in 2021-2027 ter ostalih finančnih mehanizmov Evropske unije 2021-2027 na 

različnih področjih; 

• je stopnja pripravljenosti investicij za izvedbo takšna, da je mogoče pričeti z izvajanjem 

investicij prve prioritetne liste do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 

2021; 

• investicije prve prioritetne liste izkazujejo zagotovitev finančnih sredstev za izvedbo 

investicij do konca leta 2020 in druge prioritetne liste do konca leta 2021; 

• investicije tretje prioritetne liste morajo biti umeščene v strateške dokumente posameznih 

ministrstev, zahtevajo pripravo DPN in katerih načrtovana predračunska vrednost je 

minimalno 25.000.000,00 EUR. 

Kakšna mora biti vrednost pomembne investicije? 

Vrednost pomembne investicije mora biti nad 5.000.000,00 EUR. S tem se izločajo posamezne 

majhne investicije, ki nimajo pomembnega vpliva na gospodarstvo. 

Kateri so viri financiranja pomembnih investicij? 

Kriterije za določitev pomembnih investicij se lahko zasleduje z različnimi viri financiranja: 

• zasebna sredstva; 

• mednarodni mehanizmi financiranja (razvojni skladi in banke); 

• proračunski skladi in namenska sredstva proračuna ter namenski skladi; 

• javno finančni viri občin; 

• sredstva evropske kohezijske politike in ostalih evropskih finančnih mehanizmov; 

• nacionalni javno finančni viri financiranja. 

Koordinacijska skupina 

Kakšen je namen koordinacijske skupine? 

Namen koordinacijske skupine je koordinacija izvedbe postopkov umeščanja v prostor in okolje 

pomembnih investicij, določenih na podlagi Zakona. Koordinacijska skupina se ustanovi s sklepom 

ministra, pristojnega za okolje in prostor, ki tudi sprejme poslovnik o njenem delovanju. 

Kakšne so naloge koordinacijske skupine? 

Naloga koordinacijske skupine je koordinacija postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj 

in odločitev, povezanih s pomembnimi investicijami, na podlagi področnih predpisov, z namenom 

pospešitve izvedbe pomembnih investicij. Koordinacijska skupina ne vodi posameznih postopkov 
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odločanja ali podajanja mnenj, saj so za to pristojni upravni organi, temveč skuša usklajevati 

sočasnost izvajanja postopkov. 

Ukrepi v zvezi z izvedbo pomembnih investicij 

Kako pristojni organi obravnavajo pomembne investicije? 

Zakon določa, da so pomembne investicije v javni koristi. Določena je prednostna obravnava 

pomembnih investicij s strani vseh pristojnih organov, tj. izdajanje mnenj, soglasij, dovoljenj ali 

drugih aktov državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, ki so potrebni za izvedbo pomembnih 

investicij. 

Kako pristojni organi obravnavajo pomembne investicije, če morajo odločiti o več 

prednostnih zahtevah? 

Če organ v odločanje prejme več prednostnih zadev po Zakonu, se kot prednostni kriterij uporabi: 

(i) uvrstitev na prednostno listo in (ii) kriterij zagotavljanja sredstev financiranja in sicer po 

naslednjem zaporednem vrstnem redu: zasebna sredstva, mednarodni mehanizmi financiranja 

(razvojni skladi in banke), proračunski skladi in namenska sredstva proračuna ter namenski skladi, 

javno finančni viri občin, sredstva evropske kohezijske politike in ostalih evropskih finančnih 

mehanizmov in nacionalni javno finančni viri financiranja. 

Kako ravna krajevno pristojni organ, če ne more zagotoviti prednostne obravnave? 

Če krajevno pristojni organ ne more zagotoviti prednostne obravnave, se lahko pristojnost 

odločanja prenese na drug krajevno pristojen organ. Pobudo za prenos krajevne pristojnosti poda 

koordinacijska skupina Vladi Republike Slovenije, ki odloča o prenosu pristojnosti. 

Ali predstavljajo sodni postopki, ki bi tekli na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega 

varstva v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja po Zakonu, nujne in prednostne 

zadeve? 

Da. Za vse sodne postopke, ki bi tekli na podlagi uveljavljanja pravic do pravnega varstva v 

postopkih izdaje gradbenega dovoljenja po Zakonu, se šteje, da gre za nujne in prednostne 

zadeve. 

 

 
 

* * * * * 

 



 

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano s COVID-19. Kot doslej, smo vam na 

voljo po elektronski pošti info@kbp.si ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo tudi 

odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.  

 

Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 

 

Ljubljana, dne 2.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za 

katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo 

za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo 

oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje.   

mailto:info@kbp.si

