
 
 
 

17. REDNA SEJA VLADE  
 
Ljubljana, 23. 9. 2022 - Vlada RS je na 17. redni seji, ki je potekala 22. 9. 2022, 
med drugim začela z obravnavo paketa predlogov novel petih davčnih zakonov 
in določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in 
izobraževanju za šolsko leto 2022/2023 ter besedilo novele Zakona o pomoči 
gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega 
plina. Vlada RS je prav tako določila besedilo novele Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih in sprejela besedilo novele Zakona o delovnem 
času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih 
prevozih. Vlada RS je tudi dopolnila Uredbo o določitvi nalog kontaktne točke za 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, sprejela stališče Republike 
Slovenije k  Predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih 
določbah za programe sodelovanja za obdobje 2014–2020, ki se podpirajo v 
okviru evropskega instrumenta sosedstva in cilja „evropsko teritorialno 
sodelovanje“, po motnjah pri izvajanju programov ter predlog stališča Republike 
Slovenije k predlogu t. i. reforme EU volilne zakonodaje. Na seji Vlade RS pa je 
bil sprejet tudi Program predsedovanja Slovenije Konvenciji o varstvu Alp 2023–
2024, prvi dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje 
in rabe obnovljivih virov energije za pet let v Sloveniji, potrjena končna ocena 
škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu in sprejeto Poročilo o 
ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požarov v naravnem okolju na 
območju Krasa od 17. julija do 1. avgusta letos. Na podlagi slednjega bo Vlada 
RS financirala dodatno opremljenost društev, ki so sodelovala pri gašenju na 
Krasu. Prav tako pa je Vlada RS sprejela stališče Republike Slovenije do 
Predloga uredbe Sveta EU o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen 
energije. 
 
Pričetek obravnave predlogov davčnih sprememb 
Vlada RS začela obravnavo paketa predlogov novel petih davčnih zakonov, in sicer: 

1. Zakona o dohodnini,  

2. Zakona o trošarinah,  

3. Zakona o davčnem postopku,  

4. Zakona o finančni upravi, 

5. Zakona o davčnem potrjevanju računov.  

 
Pri pripravi predlogov davčnih sprememb je Vlada RS v luči izjemno zaostrenih in 
nepredvidljivih razmer iskala ravnotežje med ciljno usmerjenimi ukrepi za naslavljanje 
draginje ter (pre)velikim izpadom proračunskih prihodkov. Predlagane davčne 
spremembe zato nadgrajujejo z ukrepi za blaženje inflacije in draginje.  
 



 
 
 

Zaposleni z minimalno, povprečno in vse do petkratnika povprečne plače bodo glede 
na letošnje leto prihodnje leto zagotovo prejeli višje neto dohodke. Dodatno pozornost 
so namenili tistim z najnižjimi dohodki in mladim, ki ta trenutek najbolj potrebujejo 
pomoč države. Poiskali so tudi dodatne rešitve za razbremenitev mladih prevzemnikov 
kmetij, uvajajo pa tudi takojšnjo, neposredno in višjo trošarinsko ugodnost ob nakupu 
davčno obarvanega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil, 
prirejenih za prevoz čebeljih panjev. 
 
Med predlagane davčne spremembe se je uvrstila tudi prevetritev sistema 
»normirancev«. Vlada RS poudarja, da sistema ne ukinja. So pa spremembe nujne, 
kar se je pokazalo tudi skozi javno obravnavo in dialogu s socialnimi partnerji.  
 
Na davčnem področju so letos pripravili najnujnejše popravke, ki jih želijo v luči 
aktualnih razmer hitro implementirati.  
 
Predlogi sprememb bodo obravnavani na Ekonomsko socialnem svetu, nato pa bo 
sledil dokončen sprejem na vladi.  
 
Predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 
2022/2023 
S predlogom zakona želi vlada preprečiti socialno stisko učencev in dijakov ter njihovih 
družin, in sicer tako, da se cena malice za učence in dijake v šolskem letu 2022/2023 
ne zviša in ostane na višini določeni za šolsko leto 2021/2022. Prav tako predlog 
zakona določa, da dijakinje in dijaki ter študentke in študenti v šolskem letu 2022/2023 
plačujejo oskrbnino v višini izhodiščne cene, kot je veljala od 1. januarja 2022 do 31. 
avgusta 2022. 
 
Zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja šol se iz državnega proračuna osnovnim 
in srednjim šolam v šolskem letu 2022/2023 krije razlika med ceno malice, ki je bila 
določena za šolsko leto 2021/2022 in ceno malice, ki jo v skladu s predpisi določi 
minister za šolsko leto 2022/2023.  
 
Prav tako se iz državnega proračuna dijaškim in študentskim domovom v šolskem letu 
2022/2023 krije razlika med izhodiščno ceno oskrbnine, ki je veljala v šolskem letu 
2021/2022, in  izhodiščno ceno te oskrbnine, zvišane za vrednost indeksa rasti cen 
življenjskih stroškov in stroškov dela, ki jo s sklepom določi minister, oziroma na dan 
1. junija 2022 za študentske domove. 
 
Vlada RS bo predlog zakona poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po nujnem 
postopku. 
 
 



 
 
 

Spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih 
povišanj cen električne energije in zemeljskega plina 
S spremembami bo vlada predvsem razširila krog upravičencev ter povišala delež 
upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in sicer iz prvotnih 30 % 
na 50 % pri enostavni pomoči. Novela zakona prinaša tudi nov ukrep ugodnih 
likvidnostnih kreditov za podjetja prizadeta zaradi krize v višini 6 milijonov evrov. S 
spremembami se bodo sredstva, ki jih država namenja za pomoč gospodarstvu na tem 
področju, več kot podvojila in bodo tako znašala 86 milijonov evrov. 
 
Vlada želi z novelo zakona zagotoviti dovolj visoko pomoč gospodarstvu predvsem za 
tiste upravičence, ki bodo podali vlogo za enostavno pomoč, torej do 500.000 evrov. 
Novela namreč predvideva spremenjeno formulo za izračun višine pomoči za 
enostavno pomoč, kjer bo najvišja pomoč lahko znašala 50 odstotkov upravičenih 
stroškov. Za posebno pomoč in pomoč za energetsko intenzivna podjetja, ki lahko 
prejmejo do dva milijona evrov, bo formula za izračun višine pomoči ostala 
nespremenjena, saj tako zahteva EU Začasni krizni okvir. To pomeni, da za posebno 
pomoč do dveh milijonov evrov ostaja omejitev 30 odstotkov upravičenih stroškov, 
energetsko intenzivna podjetja pa lahko računajo do največ 70 odstotkov upravičenih 
stroškov. 
 
Pomoč bodo po novem lahko pridobili tudi društva in zavodi, ki opravljajo gospodarsko 
dejavnost, kot tudi vsi subjekti iz kmetijstva in ribištva, medtem ko za pomoč ne bodo 
mogli zaprositi subjekti iz finančne in zavarovalne dejavnosti, kar je vezano na shemo 
državni pomoči Evropski komisiji. Vlada z novelo zakona za kar šest milijonov evrov 
povečuje tudi namensko premoženje Slovenskega podjetniškega sklada za ugodna 
posojila za malim in srednje velikim podjetjem.  
 
Vloge se bodo oddajale v digitalni obliki med 1. in 15. novembrom 2022 preko 
elektronske aplikacije na Javno agencijo SPIRIT Slovenija. Na naslov 
energenti@spiritslovenia.si pa se lahko upravičenci že danes obrnejo s svojimi 
vprašanji v povezavi z zakonom. Vloge bodo lahko vlagali le zakoniti zastopniki, 
upravičenci iz gospodarstva bodo morali glede državnih pomoči poročati Ministrstvu 
za finance, upravičenci iz kmetijstva in ribištva pa Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano. 
 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih  
Novosti zakona so namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in družinskega 
življenja. S predlogom novele zakona bo oče, od sedanjih 30 dni, lahko izrabil 15 
koledarskih dni očetovskega dopusta od rojstva otroka do tretjega meseca starosti 
otroka. Preostalih 15 dni, ki jih je bilo mogoče porabiti do končanega prvega razreda 
osnovne šole otroka, pa postane del starševskega dopusta v delu, ki ni prenosljiv.  
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V predlogu novele se pravica do starševskega dopusta za vsakega od staršev določi 
v trajanju 160 dni, pri čemer je 60 dni za vsakega neprenosljivih. To pomeni, da kadar 
oče na mater prenese vseh 100 dni starševskega dopusta, lahko mati izrabi 260 dni 
starševskega dopusta, tako kot je urejeno že zdaj, očetu pa ostane še 60 dni, ki so 
neprenosljivi. Enako velja tudi obratno, kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče 
lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih. Teh 60 
dni lahko vsak od staršev izrabi do osmega leta starosti otroka. V praksi to pomeni, da 
se očetovski dopust skrajšuje s 30 na 15 dni, hkrati pa očetje na novo dobijo 60 dni 
neprenosljivega starševskega dopusta. Mati lahko še vedno izrabi skupno 365 dni 
dopusta (105 dni materinskega dopusta + 160 dni lastnega starševskega dopusta + 
100 dni prenosljivega očetovega starševskega dopusta). Oče lahko 60 dni 
neprenosljivega starševskega dopusta izrabi tudi v času materinskega dopusta matere 
in vse do osmega leta starosti otroka, lahko tudi v več delih. 
  
V predlogu novele se zgornja omejitev pri očetovskem in starševskem nadomestilu 
veže na dva in pol kratnik zadnje znane povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za 
preteklo leto, kar je za starše ugodneje.  
  
Trajanje pravice do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva se v predlogu 
novele podaljša do osmega leta starosti otroka, do zdaj je bilo do konca prvega razreda 
osnovne šole otroka, kar je v povprečju deset mesecev dlje. Prav tako bosta lahko oba 
starša delala s krajšim delovnim časom od polnega zaradi starševstva, vendar skupna 
izraba pravice ne sme presegati 20 ur tedensko.  
  
V predlogu novele se poenoti starost otroka, do katerega imajo starši določena 
podaljšanja oziroma pravice, in sicer do osem let. Prej je bila ta meja do končanega 
prvega razreda osnovne šole otroka, vendar se zaradi poenotenja po celem zakonu 
določi starost osem let, kar je tudi z izvedbenega vidika lažje izvajati.   
  
V primeru, da je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od 
staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur 
za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v 
obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge.  
  
Predlog novele vsebuje tudi nekaj manjših vsebinskih oziroma redakcijskih sprememb, 
ki so se izkazale za potrebne zaradi učinkovitejšega izvajanja Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih. 
  
Skupaj znašajo finančne posledice 13,17 milijonov evrov v letu 2023 in 19,86 milijonov 
evrov v letu 2024. 
 
Vlada RS bo predlog zakona poslala Državnemu zboru RS v obravnavo po skrajšanem 
postopku. 



 
 
 

  
Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in 
obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih 
Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije – Sekcije za javni prevoz potnikov  v 
linijskem in prostem cestnem prometu, Združenja za promet, Združenja delodajalcev 
Slovenije – Sekcije za promet, Obrtno podjetniške zbornice Slovenije – Sekcije za 
promet in ZSSS / Sindikat delavcev prometa in zvez so podali skupen predlog 
sprememb Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o 
zapisovalni opremi v cestnih prevozih. 
 
Predlagatelji spremembe zakona sledijo izhodiščem, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče 
ter odprtim vprašanjem in sicer, da je treba pri določanju delovnega časa voznika 
upoštevati tako specifičnost opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah 
kot tudi razlike in podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila Zakona o 
delovnih razmerjih. 
 
Predlog sprememb zakona tako ločuje med vozniki, ki vozijo v mestnem linijskem 
prometu in vozniki, ki vozijo v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, ne glede 
na dolžino linije. Ob primerjavi značilnosti, lastnosti in okoliščin dela se je namreč 
ugotovilo, da obstajajo bistvene razlike med vozniki v mestnem linijskem prometu in 
vozniki v medkrajevnem ter posebnem linijskem prometu, pri čemer razlik med vozniki 
v regionalnem linijskem prometu na linijah do 50 kilometrov in na linijah, daljših od 50 
kilometrov praktično ni.  
 
Razdalja linij v okviru medkrajevnega in posebnega linijskega prometa tako ne 
predstavlja tiste okoliščine, ki bi zahtevala drugačno ureditev delovnega časa, temveč 
je glavni razlikovalni kriterij vrsta linije, ki jo izvaja voznik (mestna linija v primerjavi z 
medkrajevnimi in posebnimi linijami). S to ugotovitvijo se strinjajo predstavniki 
delodajalcev in delojemalcev, zato so tej ugotovitvi sledili pri zadnji uskladitvi 
Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet.  
 
Zaradi uvedbe vrste linije in ne dolžine linije kot razlikovalnega kriterija pri določanju 
delovnega časa voznika pri prevozih potnikov, je treba spremeniti in dopolniti veljavni 
Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni 
opremi v cestnih prevozih. Vladno gradivo se dopolnjuje zaradi pripombe Službe vlade 
za zakonodajo - ker se spreminja le en člen, je tako treba ustrezno spremeniti naslov 
predloga zakona.   
 
Dopolnitev Uredbe o določitvi nalog kontaktne točke za spodbujanje rabe 
obnovljivih virov energije 
Decembra 2018 je bila sprejeta prenovljena Direktiva  Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije, 
ki ureja sistem „vse na enem mestu“ in od države članice zahteva, da vzpostavi eno 



 
 
 

ali več kontaktnih točk, ki vložniku pomagajo in ga usmerjajo v celotnem upravnem 
postopku. 
 
Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ureja kontaktno točko in njene 
naloge z namenom, da se pomaga vlagatelju pri komuniciranju s pristojnimi organi v 
postopkih pri uresničevanju investicije v proizvodno napravo na obnovljive vire energije 
ter v hranilnike v povezavi s proizvodnimi napravami na obnovljive vire (OVE).  
 
Marca 2022 je bil sprejet podzakonski akt Uredba o določitvi nalog kontaktne točke za 
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, ki določa način dela, področje uporabe in 
naloge kontaktne točke, vzpostavitev in vodenje informacijskega sistema, sodelovanje 
s pristojnimi organi in poročanje ter obveščanje kontaktne točke kot del dejavnosti 
centra za podpore, kot jo določa ta zakon. 
 
Evropska Komisija po oceni korelacijske tabele v tem zakonu in ukrepov, ki jih je 
priglasila Republika Slovenija, ugotavlja, da Republika Slovenija še vedno ni sprejela 
vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev popolnega prenosa evropske v nacionalno 
zakonodajo in sicer, da države članice zagotovijo, da vložniki zlahka dostopajo do 
enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom izdaje dovoljenj in 
izdajo dovoljenj za gradnjo in delovanje naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih 
virov, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno reševanje sporov, kjer je to 
ustrezno. 
 
Slovenija mora sprejeti ukrepe za uskladitev z navedeno direktivo OVE, zato je 
potrebno dopolniti naloge kontaktne točke, ki so opredeljene v uredbi, da vložnikom 
zagotovi dostop do enostavnih postopkov za reševanje sporov v zvezi s postopkom 
izdaje dovoljenj in drugih aktov, med drugim tudi do mehanizmov za alternativno 
reševanje sporov.  
 
Stališče do predloga Uredbe o posebnih določbah za programe sodelovanja za 
obdobje 2014–2020, ki se podpirajo v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
in cilja »evropsko teritorialno sodelovanje« 
Slovenija podpira predlog uredbe in pozdravlja ciljno usmerjene spremembe pravnega 
okvira za obdobje 2014–2020. Gre za predlog uredbe, ki bo EU in zlasti njenim 
vzhodnim regijam omogočil bolj prožno izvajanje 13 programov čezmejnega 
sodelovanja in dveh transnacionalnih programov ter je nastal predvsem zaradi agresije 
Rusije na Ukrajino in posledično prekinitve izvajanja programov. Predlog uredbe uvaja 
nekatere poenostavitve, kot sta denimo možnost izvajanja projektov samo z enim 
partnerjem in 100 % financiranje EU.  
 
 
 



 
 
 

Predlog stališča Republike Slovenije k predlogu t. i. reforme EU volilne 
zakonodaje 
Vlada RS je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k Predlogu uredbe Sveta o 
volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, 
razveljavitvi Sklepa Sveta 76/787/ESPJ, EGS, Euratom in Akta o volitvah poslancev 
Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami, priloženega temu sklepu.  
 
V predlogu stališča Republika Slovenija med drugim pozdravlja predlog uredbe, katere 
namen je sprejetje enotnejšega evropskega zakona o volitvah, ki bi temeljil na jasnih 
skupnih načelih in pravilih in bi tudi zagotovil enakost za vse državljane Evropske unije 
in okrepil evropski javni prostor. Republika Slovenija podpira prizadevanja za krepitev 
Evropske unije in je zato načeloma odprta za pobude za večje poenotenje evropskega 
političnega prostora kot sredstva za krepitev evropske demokracije in Unije same. V 
tej luči načelno podpiramo splošne cilje predloga uredbe krepitve evropskega javnega 
prostora in povečanja evropske razsežnosti volitev.  
 
Program predsedovanja Slovenije Konvenciji o varstvu Alp 2023 - 2024   
Vlada RS je sprejela Program predsedovanja Slovenije Konvenciji o varstvu Alp 2023–
2024 ter naložila ministrstvom aktivno sodelovanje pri njegovi izvedbi. Četrto dvoletno  
predsedovanje Alpski konvenciji bo Slovenija prevzela na XVII. Alpski konferenci, 27. 
oktobra 2022 v Brigu v Švici. Slovenija je Alpsko konvencijo podpisala 29. marca 1993, 
v veljavo pa je stopila leta 1995.  
 
Najvišje telo konvencije je Alpska konferenca, ki daje usmeritve za skupno delo. V času 
med dvema konferencama pa  izvajanje programa predsedovanja vodi Stalni odbor 
Alpske konference, ki ga vodi predsedujoča država. Vsakokratna predsedujoča država 
prevzame in vodi aktivnosti iz podedovane agende, ob tem pa določi tudi svoje 
prednostne teme . Slovenija prevzema predsedovanje Alpski konvenciji pod sloganom 
»Kakovostno življenje v Alpah za vse«, s katerim naslavlja tako alpske gorske 
skupnosti in njihovo prihodnost kot tudi alpsko biotsko raznovrstnost in krajinsko 
pestrost ter vzgojo prihodnjih generacij z izkustvenim učenjem v naravi za 
obvladovanje izzivov podnebnih sprememb, ki vplivajo na kakovost  življenja vseh živih 
bitij. 
  
Okvirna konvencija o varstvu Alp predstavlja celostni politični okvir za varstvo in 
trajnostni razvoj Alp, obravnava potrebo po uravnoteženju gospodarskih interesov z 
okoljskimi pogoji ter zagotavlja osnovo za življenjski standard alpskega prebivalstva. 
 
Za usklajeno izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji je  vlada leta 2015  vzpostavila 
Stalno medresorsko delovno skupino, katere naloga je spremljanje izvajanja  
predsedovanja Alpski konvenciji, izvajanje Večletnega programa dela Alpske  
konference 2017-2022, nov večletni program 2023-2030 bo sprejet na XVII. Alpski 
konferenci,  in izvajanje izvedbenih protokolov, delovnih skupin in platform.   



 
 
 

 
Na Ministrstvu za okolje in prostor, ki je nosilec Alpske konvencije,  bo imenovana 
posebna projektna skupina za izvedbo programa predsedovanja. Ključno tehnično-
organizacijsko podporno vlogo pri predsedovanju Slovenije bo imel Stalni sekretariat 
Konvencije o varstvu Alp.  
 
Prvi dolgoročni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe 
obnovljivih virov energije 
Vlada RS je sprejela prvi dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja 
proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za pet let v Sloveniji in ga bo objavila na 
spletnih straneh ministrstva, pristojnega za energijo.  
 
Zaradi nastopa podnebnih sprememb in boja proti njim se je na nivoju Evropske unije 
pravno doreklo usklajeno doseganje ciljev na ravni držav članic, kar se odraža pri 
načrtovanju politik in ukrepov tudi na področju energetike. V ta namen je bila v sklopu 
zakonodajnega paketa »Čista energija za vse Evropejce« (t.i. Clean Energy Package) 
sprejeta direktiva, ki določa obveznost države članice, da ta sprejme dolgoročni 
časovni načrt, v katerem mora predvideti pričakovano dodelitev podpor, pri čemer za 
referenco zajema obdobje vsaj petih let, v primeru težav pri proračunskem načrtovanju 
pa obdobje treh let.  
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije je vlada zato vsaki 
dve leti (do 31. decembra) zavezana sprejeti dolgoročni časovni načrt doseganja ciljev 
spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za pet let, pri čemer pa mora 
vsaj za dve leti predvideti obseg sredstev, zbranih iz virov sredstev za podpore, kot so 
opredeljeni v omenjenem zakonu in,  obseg sredstev, ki so namenjena za posamezni 
ukrep za doseganje ciljev spodbujanja rabe obnovljivih virov energije,  okvirni časovni 
razpored in pogostost javnih pozivov, način in časovnico prerazporeditve sredstev, v 
kolikor ta niso porabljena v predvidenem obdobju, po potrebi pa določiti tudi  
vključevanje Republike Slovenije v mehanizme mednarodnega sodelovanja za 
doseganje deleža energije iz obnovljivih virov.  
 
Glede zelenega prehoda je razogljičenje energetskega sistema s povečano rabo 
obnovljivih virov nujno za doseganje podnebnih ciljev Evropske unije v letih 2030 in 
2050. Neodvisno od tega pa je zaradi energetske krize in možnosti motenih dobav 
energentov v prihodnosti treba znižati uvozno odvisnost Republike Slovenije in 
povečati zanesljivost oskrbe z energijo domačega izvora.  
 
V skladu z zakonom je vlada 23. decembra 2021 v okviru Letne energetske bilance za 
leto 2021 že sprejela nekatere vsebine, ki se zdaj celovito urejajo tudi v tem načrtu. 
Vsebine, ki so bile urejane z Letnimi energetskimi bilancami 2021, se ob upoštevanju 
aktualnih razmer na energetskih trgih in podatkih iz tekočega leta z načrtom 
spreminjajo in nadgrajujejo. 



 
 
 

  
Končna ocena škode na stvareh zaradi posledic požara na Krasu 
Vlada RS je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic 
požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 na območju Notranjske in 
Severnoprimorske regije. Ta skupaj znaša 26.876.227,68 evra in jo je 7. septembra 
2022 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih 
nesrečah.  
 
Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda: 

• na kmetijskih zemljiščih 579.183,09 evra; 

• v gozdovih 24.914.147,14 evra; 

• na uničenih objektih 190.848,05 evra; 

• delna škoda na stavbah 237.056,94 evra;  

• na gradbeno-inženirskih objektih 67.234,71 evra;  

• na dveh državnih cestah 67.398,80 evra; 

• v energetiki 257.363,92 evra; 

• v lovstvu 194.034,00 evra; 

• v gospodarstvu 368.961,03 evra. 

 
Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode 
občinskih komisij. 
 
Vlada RS je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode zaradi posledic navedenega 
požara, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, in sicer v skupni višini 548 evrov in bodo povrnjeni iz proračunske rezerve. 
 
Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požarov v naravnem 
okolju na območju Krasa od 17. julija do 1. avgusta letos 
Vlada RS je sklenila, da bodo Upravi za zaščito in reševanje iz proračunske rezerve 
zagotovljena sredstva v višini 3.579.626,27 evra za pokritje intervencijskih stroškov, in 
sicer za: 

• prostovoljna gasilska društva v višini do 2.723.414,44 evra; 

• poklicno gasilsko enoto Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – 

Gasilska enota Nova Gorica v višini do 50.178,70 evra; 

• poklicno gasilsko enoto Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana v višini 

do 27.427,68 evra; 

• druge poklicne gasilske enote v višini do 115.072,89 evra; 

• Rdeči križ Slovenije v višini do 51.714,33 evra; 

• Zvezo radioamaterjev Slovenije v višini do 1.350,00 evrov; 

• CB Radioklub Soča v višini do 750,00 evrov; 



 
 
 

• Občino Miren-Kostanjevica v višini do 192.153,90 evra; 

• Zavod za gozdove Sloveniji v višini do 101.489,65 evra; 

• podjetje Slovenski državni gozdovi v višini do 316.074,68 evra. 

 
Vlada je sklenila, da se Občinam Renče-Vogrsko, Komen, Šempeter-Vrtojba in Nova 
Gorica, ter Policiji in Slovenski vojski, intervencijski stroški ne povrnejo. 
 
Skladno s sklepom vlade bo Ministrstvo za obrambo do 31. oktobra 2022 pripravilo 
program vzpostavitve namenske zmogljivosti za podporo gašenju iz zraka, ki mora 
vključevati nabavo dodatnih zrakoplovov, usposabljanje kadra za letenje in 
vzdrževanje zrakoplovov, kot tudi organiziranje in vodenje namenske zmogljivosti v 
bodoče. 
 
Ministrstvo za obrambo mora v naslednjem proračunskem letu vzpostaviti Program 
KRAS II, s katerim bodo zagotovljeni razvoj in dodatne zmogljivosti za gašenje požarov 
v naravnem okolju, ter na podlagi izkazanih potreb določiti njegove vsebino in obseg. 
 
Vsem prostovoljnim in poklicnim gasilcem, prostovoljcem Rdečega križa 
Slovenije, pripadnikom drugih vključenih struktur Civilne zaščite, Slovenske 
vojske in Policije vlada za opravljeno delo ob intervenciji gašenja požara na 
Krasu izreka posebno priznanje. 
 
Financiranje dodatne opremljenosti društev, ki so sodelovala pri gašenju na 
Krasu 
Vlada RS je na podlagi Poročila o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požarov 
v naravnem okolju na območju Krasa od 17. julija do 1. avgusta letos, ki ga je pripravila 
Uprava za zaščito in reševanje, sprejela več sklepov. 
 
Vlada RS je ugotovila, da obstaja potreba po dodatni opremljenosti oziroma izboljšanju 
delovanja društev in drugih nevladnih organizacij, ki opravljajo naloge zaščite 
reševanja in pomoči in so sodelovali pri gašenju požarov v naravnem okolju na 
območju Krasa. Določila je obseg sredstev za dodatno opremljenost oziroma 
izboljšanje delovanja navedenih društev in drugih nevladnih organizacij, in sicer za 
vsak dan sodelovanja na intervenciji v višini treh odstotkov zadnje objavljene 
povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval 
na intervenciji do osem ur v posameznem dnevu, in za vsak dan sodelovanja na 
intervenciji v višini petih odstotkov zadnje objavljene povprečne mesečne bruto plače 
v Republiki Sloveniji na prostovoljca, ki je sodeloval na intervenciji več kot osem ur v 
posameznem dnevu. 
 
Vlada RS je sprejela odločitev, da se navedenim društvom in drugim nevladnim 
organizacijam zagotovi finančna sredstva za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje 
delovanja v skupni višini 1.494.768,14 evra. Od tega se: 



 
 
 

• 1.470.034,03 evra nameni za sodelujoče prostovoljne gasilske organizacije 

prek Gasilske zveze Slovenije; 

• 15.157,67 evra za sodelujoča območna združenja Rdečega križa prek 

Rdečega križa Slovenije; 

• 4.015,28 evra za Zvezo radioamaterjev Slovenije; 

• 1.826,85 evra za CB Radioklub Soča Nova Gorica; 

• 3.734,21 evra za Društvo za podvodne dejavnosti Soča Nova Gorica. 

 
Skladno s sklepom vlade bodo Uprava za zaščito in reševanje ter področne zveze 
izvršile navedena izplačila. Gasilska zveza Slovenije in Rdeči križ Slovenije pa bosta 
po prejemu proračunskih sredstev izvedla nakazila sredstev na račune društev in 
drugih nevladnih organizacij iz današnjega sklepa vlade. 
 
Vlada RS poziva donatorje, ki nameravajo zagotoviti sredstva društvom in drugim 
nevladnim organizacijam v zvezi s požarom v naravnem okolju na območju Krasa, da 
sredstva zagotovijo na enak oziroma primerljiv način. Gasilska zveza Slovenije in 
Rdeči križ Slovenije po prejemu teh sredstev izvedeta nakazila sredstev na račune 
društev in drugih nevladnih organizacij na svojem področju. 
 

Pravice porabe za zagotovitev finančnih sredstev v višini 1.494.768,14 evra bodo 
zagotovljene iz sredstev splošne proračunske rezerve. 
 
Stališče Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta EU o nujnem 
posredovanju za obravnavo visokih cen energije 
Republika Slovenija pozdravlja pripravo predloga uredbe, saj se zaveda nujnosti 
izvedbe ukrepov, ki bodo pripomogli k znižanju visokih cen energije ter omilitvi 
negativnih posledic na družbo. Slovenija sprejem predloga uredbe načeloma podpira, 
a bo v procesu pogajanj predlagala določene spremembe besedila.  
 
Republika Slovenija podpira predlagane ukrepe za zmanjšanje povpraševanja po 
električni energiji. Prav tako Slovenija podpira zamejitev prihodkov proizvajalcev 
električne energije, ki za proizvodnjo uporabljajo tehnologije z nižjimi stroški od 
dosežene borzne cene.  
 
Republika Slovenija opozarja, da določbe v zvezi z zamejitvijo presežnih prihodkov ne 
smejo veljati pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo te uredbe.  
 
Republika Slovenija predlaga, da se prag velikosti proizvajalca, katerega zadevajo 
določbe zamejitve presežnih prihodkov, zviša na 1 MW, saj se s tem še vedno zbere 
dovolj sredstev, a hkrati še dodatno zmanjša administrativno breme.  
 



 
 
 

Slovenija podpira možnost, da se določi nižja meja kot je 180 EUR/MWh, in da se iz 
tega izloči tiste, katerih stroškovna cena presega najnižjo določena ceno. 
 
Cilji, ki jih s tem predlogom uvedbe solidarnostnega prispevka zasleduje Komisija so 
pravi in jih Slovenija podpira, a za Slovenijo nerelevantni, saj nimamo večjih 
proizvajalcev nafte, plina in premoga, Premogovnik Velenje pa zaradi tehnično zelo 
zahtevnega kopa ne posluje z dobičkom.  
 
Slovenija zagovarja enoten pristop vseh držav članic. Pomembno je, da ukrepi ne bodo 
povzročali nadaljnjih distorzij na enotnem trgu in da pri tem tudi ne bo ogrožena 
konkurenčnost države. Slovenja si bo tako prizadevala, da bo rešitev oblikovana na 
način, da bo zagotovljeno dobro ravnovesje med pozitivnimi učinki na javnofinančne 
prihodke in dodatnim administrativnim bremenom.  
 
Slovenija prav tako predlaga, da se za namene, ki so določeni za porabo sredstev, 
pobranih iz naslova solidarnostnih prispevkov, omogoči uporaba tudi drugih sredstev. 
Prav tako si bo Slovenija prizadevala za podaljšanje časa veljavnosti predlaganih 
ukrepov do konca leta 2023. 
 
Hkrati opozarja, da ukrepi, določeni v predlogu uredbe, niso zadostni, zato poziva k 
nadaljnjemu ukrepanju na področju obeh ključnih energetskih trgov, trga z električno 
energijo ter plinskega trga. Slovenija si tako prizadeva za čimprejšnjo harmonizacijo 
pravil za delovanje varovalk pri trgovanju na terminskih borzah. Slovenija poziva 
Komisijo k nadaljnjemu ukrepanju na področju blažitve visokih cen plina, kjer 
podpiramo dinamično zamejitev cen na veleprodajnem trgu. 
 
 

* * * 
 
 
 
 


