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98. REDNA SEJA VLADE RS  
 
Ljubljana, 21.10. 2021 - Vlada se je na 98. seji, dne 20. 10. 2021,  seznanila s poročilom delovne 
skupine za zajezitev visokih cen energentov in potrdila predlog novele Zakona o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije. Sprejela je tudi stališče do ocene Fiskalnega sveta glede proračunskih 
dokumentov 2022 in 2023, izdala uredbo o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost. 
 
 
Vlada zagotovila sredstva za odpravo posledic neurij  
 
Vlada je Ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 milijona evrov za odpravo posledic 
neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020.  
 
Na podlagi Zakona o javnih financah je vlada Ministrstvu za okolje in prostor zagotovila sredstva v višini 1,4 
milijona evrov iz sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic nesreče kot izhaja iz Programa odprave 
posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurij s poplavami med 6. in 9. decembrom 2020. 
 
 
Vlada sprejela mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov 
 
Vlada  je sprejela Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI), 
in sicer meni, da določbe ZSVI niso v nasprotju z Ustavo RS. 
 
Vlada v mnenu navaja, da je ZSVI, ki je nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, na podlagi sodbe Ustavnega sodišča iz leta 2007 zvišal višino nadomestila za invalidnost, 
do katerega so upravičeni invalidi po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, in sicer na višino seštevka 
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, kot to velja za eno samsko odraslo osebo, ne glede na 
invalidovo premoženjsko stanje. Zaradi navedenega je z dnem uveljavitve tega zakona prenehala veljati 
preživninska obveznost staršev, kot jo je urejal drugi odstavek 123. člena Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih. ZSVI poleg nadomestila za invalidnost omogoča invalidu tudi pridobitev dodatka za 
pomoč in postrežbo, če invalid to potrebuje, poleg vključitve v socialno varstvene storitve po Zakonu o 
socialnem varstvu pa prinaša možnost koriščenja storitev socialnega vključevanja invalidov – te so še v fazi 
pilotnega testiranja in jih bo predvidoma možno koristiti od 1.1.2023. Ob tem Vlada dodaja, da je hkrati z 
uveljavitvijo ZSVI začel veljati tudi Zakon o osebni asistenci, ki omogoča invalidom koristiti storitve osebne 
asistence, če jih potrebujejo za čimbolj vključujoče življenje v skupnosti. 
 
 
Stališče vlade do ocene fiskalnega sveta glede skladnosti sprememb odloka s fiskalnimi pravili 
 
Vlada je danes sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede skladnosti sprememb 
Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2020 do 2022 s fiskalnimi pravili. 
Predlagane spremembe odloka se nanašajo na leto 2021. Vlada poudarja, da s tem predlogom sledi 
priporočilom mednarodnih institucij in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za ukrepanje. 
 
Vlada izpostavlja, da v letu 2021 že drugo leto veljajo izjemne okoliščine in splošna odstopna klavzula, ki 
omogočajo odstopanje od fiskalnih pravil. Vse institucije, vključno z Evropsko centralno banko, Evropsko 
komisijo, Mednarodnim denarnim skladom in Evropskim fiskalnim odborom, že od sredine leta 2020 
poudarjajo potrebo po znatnem ukrepanju za blažitev posledic epidemije COVID-19. Prav tako opozarjajo, 
da bi prezgodnje umikanje podpornih ukrepov bistveno poslabšalo makroekonomski položaj, hkrati pa 
priporočajo podporno fiskalno politiko.  
 
Ker je omogočeno začasno odstopanje od fiskalnih pravil, Evropska komisija v teh razmerah fiskalni položaj 
ocenjuje zgolj kvantitativno, saj so numerični izračuni zelo nezanesljivi. S predlogom navedenega odloka 
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vlada sledi tem priporočilom in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za ukrepanje. Pomembno je tudi, da po 
letu 2021 vlada načrtuje postopno zniževanje čezmernega primanjkljaja sektorja država pod 3 % bruto 
domačega proizvoda in dolga pod 75 % bruto domačega proizvoda.  
 
 
Vlada o predlogu sprememb Zakona o prispevkih za socialno varnost  
 
Vlada je sprejela mnenje k predlogu sprememb Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je Državnemu 
zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Miho Kordišem. Vlada predlogu sprememb 
zakona nasprotuje. 
 
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila predlog sprememb Zakona o prispevkih za 
socialno varnost, v katerem predlaga postopno zvišanje prispevne stopnje prispevka za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje delodajalca, in sicer s sedanjih 8,85 % na 12,05 % v letu 2026. Predlog predvideva 
postopen dvig, in sicer s štirikratnim dvigom za 0,8 odstotne točke v letih 2023, 2024, 2025 in 2026.     
 
Vlada predlogu sprememb zakona nasprotuje. Po mnenju vlade namreč predlog enostransko posega v 
pokojninski sistem brez celovitega pregleda financiranja sistema ter obširne preučitve vpliva sprememb na 
celoten sistem ter tudi na druge sisteme (trg dela, stroški dela). S predlogom se znatno povečuje stroškovna 
obremenitev dela na vseh segmentih gospodarstva ter tudi v javnem sektorju, kar predstavlja poslabšanje 
enega temeljnih elementov konkurenčnosti poslovnega okolja, za katerega se že dalj časa ugotavlja, da je 
eden izmed pomembnih elementov, po katerih Slovenija ni konkurenčna. Dodatno vlada meni, da bi 
uveljavitev teh sprememb pomenila povečano tveganje za sivo ekonomijo in delo na črno.      
 
 
Vlada določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe 
obnovljivih virov energije  
 
Razlogi za predlog zakona so predvsem v uskladitvi z evropskim pravnim redom. Drugi cilj zakona je uvesti 
možnost spodbujanja ukrepov na področju energetske učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja 
emisij v prometu preko centra za podpore, ki po ZSROVE izvaja gospodarsko javno službo na področju 
spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. 
 
V zakonu so določene naloge s področja spodbujanja obnovljivih virov energije, ki jih center za podpore 
izvaja v okviru gospodarske javne službe. Z namenom spodbujanja ukrepov na področju energetske 
učinkovitosti, alternativnih goriv in zmanjševanja emisij v prometu, ki sicer po svoji vsebini ne sodijo v okvir 
gospodarske javne službe za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, lahko pa posredno vplivajo na 
delež, ki ga Slovenija dosega, se s predlogom zakona ureja možnost, da center za podpore iz sredstev 
državnega proračuna ali drugih sredstev, poleg tega opravlja tudi druge naloge s področja spodbujanja 
energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu. Te naloge niso del izvajanja 
obvezne državne gospodarske javne službe. Sredstva za izvajanje teh nalog so prihodek centra za podporo 
in jih zagotovi Ministrstvo za infrastrukturo. Center za podpore sklene pogodbo z Ministrstvom za 
infrastrukturo, s katero se določijo namen, obseg in vir financiranja, sredstva za izvajanje teh nalog ter pogoji 
opravljanja nalog. 
 
Predlog spremembe zakona tako v svojem 1. členu ureja možnost, da center za podpore izvaja naloge s 
področja spodbujanja energetske učinkovitosti, alternativnih goriv ali zmanjševanja emisij v prometu, ki se 
izvajajo izven GJS. 
 
Predlog zakona med drugim v svojem 2. členu omogoča elektronsko vročanje upravnih aktov končnim 
odjemalcem, ki so podali vlogo za soglasje ali vlogo za spremembo soglasja za priključitev, in sicer za 
naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW. 
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Vlada izdala uredbo o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost  
 
Vlada je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe EU o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki podrobneje določa 
izvajanje in financiranje omenjenega mehanizma v Sloveniji. 
 
V uredbi so določeni pristojni organi, način izvajanja in financiranje Mehanizma za okrevanje in odpornost v 
Sloveniji skladno z evropsko uredbo 2021/241 o vzpostavitvi omenjenega mehanizma. Ta zagotavlja 
finančno podporo za doseganje mejnikov in ciljev reform in naložb, kot so določeni v Načrtu za okrevanje in 
odpornost Republike Slovenije. 
 
V uredbi so opredeljeni tudi področje uporabe in cilji mehanizma, njegovo financiranje, udeleženci ter 
osnovna pravila in načela izvajanja mehanizma. 
 
 
Vlada sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta glede proračunskih dokumentov 2022 in 2023 
 
Vlada je sprejela stališče do ocene Fiskalnega sveta Republike Slovenije glede proračunskih dokumentov za 
leti 2022 in 2023. 
 
Fiskalni svet Republike Slovenije je 18. oktobra 2021 podal svojo oceno proračunskih dokumentov za leti 
2022 in 2023: ocena predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država 
za obdobje od 2022 do 2024, ocena predloga sprememb proračuna za leto 2022 in ocena predloga 
proračuna za 2023).  
 
Vlada je oceno preučila in pri tem izpostavlja, da v letu 2022 še vedno veljajo izjemne okoliščine oziroma 
splošna odstopna klavzula od fiskalnih pravil, s čimer se omogoča ustrezen odziv fiskalne politike za 
odpravljanje posledic epidemije covid-19, usmeritve za delovanje fiskalne politike v letu 2023 na ravni 
Evropske unije pa še niso bile sprejete. Kljub temu vlada načrtuje postopno zniževanje javnofinančnega 
primanjkljaja, ki se bo do leta 2024 znižal pod 3 % bruto domačega proizvoda. V tem času se bo v deležu 
bruto domačega proizvoda zniževal tudi javni dolg.  
 
Umikanje ukrepov za podpiranje gospodarske aktivnosti je torej načrtovano postopno, da prehiter umik, kot 
opozarjajo številne mednarodne institucije, ne bi ogrozil začetega okrevanja.  
 
Vlada ponovno opozarja, da je kvantificirano ocenjevanje ustreznosti javnofinančne politike po šoku, ki ga je 
povzročil covid-19, ko različne ocene položaja gospodarstva v ciklu ne kažejo enotne slike, izjemno 
negotovo, zato je pri vodenju fiskalne politike izključno na taki osnovi potrebna še posebna previdnost. 
 
Vlada je sprejela mnenje o priporočilih glede razmer v državi in nujnosti predčasnih volitev 
 
Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o Predlogu priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v 
državi in nujnosti predčasnih volitev, ki ga predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. 
 
Državni zbor Republike Slovenije je Vladi Republike Slovenije v mnenje posredoval Predlog priporočila Vladi 
Republike Slovenije v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev, ki ga je 
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem. 
Predlagatelji zahtevajo sklic izredne seje Državnega zbora zaradi domnevno zaskrbljujočih razmer v državi 
in nujnosti predčasnih volitev. V Predlogu priporočil navajajo, da gre za ustvarjanje izrednih razmer v državi z 
ravnanjem vlade in njenih ministrov, za prekomerno policijsko nasilje na protestih v Ljubljani in za politizacijo 
in militarizacijo Policije. 
 



 

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

                                                                                         

Vlada meni, da morebitna uresničitev predloga priporočil z ničemer ne bi pripomogla k izboljšanju razmer v 
državi, prav tako bi lahko morebitne predčasne volitve izkoristili organizatorji nasilnih protestov za dodatno 
poslabšanje (notranje) varnosti. Protesti bi lahko privedli do vsesplošnih neredov, kar bi hkrati narekovalo 
intenziviranje ukrepov za zagotavljanje javne varnosti, s tem pa tudi številčnejšo in ostrejšo uporabo 
policijskih pooblastil. Prav tako bi lahko morebiten odstop vlade znatno oslabil možnosti države za 
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, s tem pa tudi preobremenitev in kolaps sistema 
javnega zdravstva. 
 
Vlada je zato sprejela mnenje, da so priporočila skupine poslank in poslancev neutemeljena, zato 
Državnemu zboru predlaga, da predlaganih priporočil ne sprejme oziroma jih zavrne. 
 
 
Poročilo delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov 
 
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom delovne skupine za zajezitev visokih cen energentov. 
Na podlagi informacije o problematiki izredne rasti cen energentov na energetskih trgih je bila opravljena 
razprava o možnih ukrepih. Delovna skupina se je omejila na ukrepe, ki jih je v svojem sporočilu o možnih in 
dopuščenih ukrepih identificirala Evropska komisija, prav tako pa je upoštevala veljavne smernice glede 
državnih pomoči. 
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