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7. REDNA SEJA VLADE 
 
Vlada je na 7 . redni seji med drugim sprejela predlog zakona o nujnih ukrepih za 
zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, novelo uredbe  o virih energije v 
prometu, ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije ožjega in širšega javnega 
sektorja  in analizo gibanja plač v javnem sektorju. 
 
Vlada določila besedilo Predloga Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 
zdravstvenega sistema 
 
S Predlogom Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti  zdravstvenega sistema 
(Predlog zakona) se odpravlja organizacijske slabosti zdravstvenega sistema in nerazumno 
dolge čakalne dobe, nastale zlasti zaradi preprečevanja in obvladovanja okužbe z nalezljivo 
boleznijo COVID-19. Vlada Republike Slovenije (vlada) je besedilo Predloga zakona poslala 
v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. 
 
S Predlogom Zakona želi vlada stabilizirati zdravstveni sistem in mrežo (zdravstveni sistem 
umiriti, in sicer tako na nivoju zdravniške službe, zdravstvene nege in ostalega 
zdravstvenega osebja) ter pacientom, ki čakajo preko dopustne čakalne dobe, zagotoviti 
primerno zdravstveno obravnavo. Na podlagi realizacije začasnih ukrepov iz tega zakona, 
opravljenih analiz, želi pridobiti objektivne podatke o izkoriščenosti zdravstvenega sistema 
(predvsem z vidika obremenitve zaposlenih). 
 
V luči naštetega Predlog Zakona uvaja posamezne trajne in začasne ukrepe na področju 
zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic, zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja ter poklicev v zdravstveni dejavnosti. 
 
Spreminja se ureditev področja delovanja javnih zdravstvenih zavodov (natančno se definira 
ustanovitelja, organ, ki uresničuje njegove pravice in obveznosti, ter predlagatelja gradiva, 
sestava in pristojnosti svetov zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, področje 
notranje revizije), in pogoje za zdravstvenega administrativnega sodelavca. Pristojnost za 
opravljanje upravnega in sistemskega nadzora v zdravstvu ter inšpekcijskega nadzora na 
področju čakalnih seznamov oziroma čakalnih dob se prenaša na drug državni organ.  
 
Med ukrepi se določa tudi začasno povečanje obsega programa zdravstvene dejavnosti (za 
namen skrajševanja in odprave čakalnih dob) ter finančne spodbude za zdravstvene delavce 
in zdravstvene sodelavce; 
 
 
Vlada določila besedilo Predloga sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega 
referenduma o Zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega 
sistema 
 
Vlada Državnemu zboru Republike Slovenije (DZ) v skladu s prvim odstavkom 21.a člena 
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) predlaga sprejem sklepa o nedopustnosti 
razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti  
zdravstvenega sistema (ZIUPDV). Vlada je besedilo Zakona poslala v obravnavo DZ po 
nujnem postopku. 



 

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

                                                                                         

 
Vlada izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o obnovljivih virih energije v prometu 
  
Uredba o obnovljivih virih energije v prometu ureja področje predpisanega obveznega 
energijskega deleža obnovljivih virov energije v pogonskih gorivih.  Vlada je sprejela 
spremembo te uredbe, ki po novem uvajajo možnost odstopanja od predpisanih energijskih 
deležev obnovljivih virov energije v posameznem letu. Zavezanci v primeru nedoseganja 
predpisanega energijskega deleža obnovljivih virov energije v posameznem koledarskem 
letu cilj lahko dosežejo s presežkom energijskega deleža obnovljivih virov energije v enem 
izmed predhodnih treh let ali v obdobju sledečih treh let, oziroma s prenosom presežka 
energijskega deleža v obdobje, kjer delež ni bil dosežen.  
 
Namen uvedbe te fleksibilnosti je prilagoditev na izjemne okoliščine, ki so nastale na trgu 
pogonskih goriv v letu 2022 zaradi rusko-ukrajinske vojne, a ob hkratnem prizadevanju, da 
na dolgi rok ohranimo trend doseganja ciljev razogljičenja na področju prometa.  
 
 
 
Vlada sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in 
širšega javnega sektorja 
 
Evropska komisija je konec maja 2022 predstavila načrt REPowerEU, ki predstavljajo skupen 
odziv Evrope na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je povzročila ruska 
invazija na Ukrajino. Preoblikovanje evropskega energetskega sistema je nujno iz dveh 
razlogov, in sicer zaradi odprave odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in reševanja 
podnebne krize. 
 
Če Evropa nastopa kot Unija, lahko hitreje odpravimo svojo odvisnost od ruskih fosilnih goriv, 
zato je Slovenija začela aktivno izvajati ukrepe iz načrta REPowerEU. 
 
Z ukrepi iz načrta REPowerEU se lahko odzovemo tudi s prihranki energije, diverzifikacijo 
oskrbe z energijo ter pospešenim uvajanjem energije iz obnovljivih virov, da bi nadomestili 
fosilna goriva v domovih, na delovnih mestih, v industriji in proizvodnji električne energije. 
 
Zelena preobrazba bo okrepila gospodarsko rast, varnost in prispevala k izvajanju podnebnih 
ukrepov za Slovenijo in Evropo. 
 
S prihranki energije lahko najugodnejše in najhitreje prispevamo k reševanju energetske 
krize (negotove oskrbe) ter zmanjšanju stroškov.  
 
Podobne ukrepe zmanjševanja rabe energije ter odvisnosti od fosilnih goriv v javnem 
sektorju sta na sprejeli tudi Španija in Italija.  
 

Med najpomembnejšimi je ukrep, da organi državne uprave, ki so upravljavci ali 
uporabniki stavb v lasti ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v stavbah in 
njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski sistem, prostori ne hladijo na nižjo 
temperaturo zraka, kot je +25 °C 

https://energy.ec.europa.eu/communication-repowereu-plan-com2022230_en
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ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen kjer to zaradi 
zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče. Predpisano velja tudi za zaposlene 
v stavbah, za tiste dele prostorov, ki omogočajo samostojno regulacijo notranje 
temperature prostorov. 
 

Med ukrepi je prav tako zapisano, da se v stavbah organov državne uprave prostori po 
18.00 uri in do 7.00 ure zjutraj na delovne dni in cel dan v soboto, nedeljo in ob praznikih, 
razen kjer je to potrebno zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali dela stavbe, 
ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot je +28 °C. V navedenem času se prostorov ne 
hladi pod +28°C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. Hlajenje pod +28°C pa se 
lahko zagotovi z zunanjim hladnim zrakom. 
 
Upravljavci stavb morajo v največji možni meri zagotoviti zniževanje rabe energije in v ta 
namen sprejeti druge možne organizacijske ukrepe energetske učinkovitosti za znižanje 
rabe energije. Temu se ustrezno prilagodijo tudi pravila in kodeksi oblačenja, skladno z 
možnostmi. 
 

Vlada upravljalce stavb organov državne uprave med drugim prav tako poziva, naj 
nemudoma pristopijo k hitrejšemu izvajanju ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije 
in večjo rabo obnovljivih virov energije v svojih stavbah.  

 
Vlada je prav tako pozvala odgovorne osebe v organih državne uprave, da prednostno 
pristopijo k izvajanju ukrepov energetske učinkovitosti, prav tako pa naj preverijo, ali je v 
prihajajoči kurilni sezoni možna tudi uporaba drugih energentov ali nadgradnja vira 
ogrevanja z viri iz obnovljivih virov energije.  
 
Vlada med ukrepi objavlja tudi poziv, da se prostori v organih državne uprave ne 
ogrevajo na višjo temperaturo zraka od +20°C, razen v posebnih primerih, kjer po presoji 
upravljavca stavbe ni mogoče zagotoviti navedenih zahtev zaradi utemeljenih razlogov. 
 

Priporočila glede načina uporabe klimatskih sistemov zaradi nalezljive bolezni COVID-19 se 
smiselno upoštevajo, kjer je to mogoče. 

 
Vlada nalaga ministrstvom, da s tem sklepom seznanijo javne agencije, javne sklade, javne 
zavode in javne gospodarske zavode iz svoje pristojnosti in tako priporočijo njegovo uporabo 
tudi v teh subjektih. Predlaga pa ravnanje v skladu s tem sklepom tudi drugim državnim 
organom in lokalnim skupnostim. 
 
Vlada je sprejela predlog novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja 
 
Vlada je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo 
po skrajšanem postopku. 
 
S predlogom zakona se ureja preostali del prenosa Direktive 2019/1024/EU o odprtih 
podatkih in ponovni uporabi informacij javnega sektorja (t. i. direktiva Open Data) v 
nacionalno zakonodajo. Ker veljavna zakonodaja že ureja ponovno uporabo podatkov javnih 
podjetij, ki opravljajo javne službe, je cilj predloga zakona naslovitev preostalih elementov: 
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ureditev enostavne ponovne uporabe podatkov na raziskovalnem področju, kadar gre za 
financiranje iz javnih sredstev, vzpostavitev zakonske podlage za objavo oziroma ponovno 
uporabo podatkovnih zbirk velike vrednosti in spodbujanje nudenja dinamičnih podatkov v 
realnem času.  
 
Poglavitni cilj predloga zakona je v skladu z Direktivo 2019/1024/EU vzpostaviti zakonsko 
podlago za objavo oziroma ponovno uporabo naborov podatkov velike vrednosti ter nudenje 
dinamičnih podatkov v realnem času in v čim večji meri omogočiti ponovno uporabo 
raziskovalnih podatkov, kadar gre za financiranje iz javnih sredstev. V predlogu zakona je 
predvideno, da seznam podatkovnih zbirk na nacionalni ravni, ki sodijo med nabore podatkov 
velike vrednosti, določi vlada z uredbo. 
 
Podatki pomenijo ključno sestavino za gospodarsko rast, konkurenčnost, inovacije, 
ustvarjanje delovnih mest in družbeni napredek. Aplikacije, ki temeljijo na podatkih, lahko 
koristijo državljanom in podjetjem na več načinov. Z njimi je mogoče izboljšati zdravstveno 
varstvo, zagotoviti varnejše prometne sisteme, zmanjšati stroške javnih storitev in izboljšati 
energetsko učinkovitost, njihova ponovna uporaba pa prispeva tudi k pomembnim družbenim 
ciljem, kot sta odgovornost in transparentnost.  
 
Vlada predlaga, da se predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem postopku, saj 
gre za manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije. 20. junija 2019 je bila 
sprejeta prenovljena Direktiva 2019/1024/EU. Določene spremembe direktive so bile že 
implementirane v veljavni nacionalni zakonodaji, predlog zakona pa ureja še preostali del 
prenosa. 
 
 
Začetek odstranjevanja ograje na meji 
 
Vlada je sprejela sklep, da se na meji z Republiko Hrvaško prične postopek odstranjevanja 
ograje. Odstranjevanje bo izvedla Slovenska vojska, Policija pa bo po odstranitvi zagotavljala 
primerno varovanje državne meje. 
 
Ograje so bile začasni instrument, ki je bil v uporabi v času, ko je prihajalo do večjega 
obsega migracijskih gibanj. Nesprejemljivo je, da bi postala trajen element mejne politike v 
običajnih migracijskih razmerah. Migracije so namreč del sodobnih družb, njena stalnica v 
sodobnosti in preteklosti. 

 
Policija bo z nadzorom območij, ki pomenijo povečano tveganje za nedovoljene migracije, 
partnerskim sodelovanjem z drugimi državnimi organi ter lokalno skupnostjo, mednarodnim 
sodelovanjem, razvijanjem novih doktrin in tehnične opreme za odkrivanje in preprečevanje 
nedovoljenih migracij zagotavljala ustrezno raven varnosti tako obmejnemu prebivalstvu kot 
prebivalstvu v notranjosti države oziroma Evropske unije.  
 
Vlada in pristojni organi v Republiki Sloveniji bodo še naprej spremljali odločitve evropskih in 
nacionalnih sodišč glede izvajanja nadzora na notranjih mejah držav članic Evropske unije 
ter stanje nedovoljenih migracij v celotnem evropskem prostoru. 
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Vlada o analizi gibanja plač in števila zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2008 do 
2022  
 
V povezavi s potekom pogajanj med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja se 
je na današnji seji vlada seznanila z informacijo o analizi gibanja plač in števila zaposlenih v 
javnem sektorju v obdobju 2008 do 2022, ki so jo pripravili na Ministrstvu za javno upravo. 
 
Informacija zajema nekatere ključne podatke o gibanju mase plač, povprečnih plač in števila 
zaposlenih v javnem sektorju ter pojasnjuje razloge za rast mase plač v javnem sektorju in 
porušena plačna razmerja: 
 
Masa bruto plač je v letu 2008 znašala 3,15 milijarde EUR, v letu 2021 5,28 milijarde EUR, 
ocena mase bruto plač za leto 2022 (na podlagi podatkov prvih štirih mesecev) pa znaša 5 
milijard EUR. Indeks rasti mase bruto plač 2022/2015 (159) kaže, da bo masa bruto plač v 
letu 2022 za 59 odstotkov višja kot v letu 2008. Ta rast je nižja od rasti v obdobju 2008-2021 
(indeks 167), kar je pripisati prenehanju izplačevanja večine dodatkov in drugih izplačil 
povezanih z obvladovanjem epidemije virusa COVID-19.  
 
Povprečna bruto plača v javnem sektorju je v obdobju 2008-2022 narasla za 33 odstotkov 
oziroma s povprečne mesečne plače 1.699 EUR v letu 2008 na 2.253 EUR v letu 2022 (v 
prvih štirih mesecih). Če primerjamo leto 2022 z letom 2021, se je povprečna mesečna plača 
znižala za 5 odstotkov (v letu 2021 je znašala 2.383 EUR), kar je ponovno moč pripisati 
izplačevanju dodatkov in drugih izplačil povezanih z obvladovanjem epidemije COVID-19 v 
letu 2021.  
 
Povprečno mesečno število zaposlenih v javnem sektorju v obdobju 2015-2022  je naraslo 
za 13 odstotkov. 
 
Podatki o gibanju povprečne plače v državni upravi kažejo, da se je povprečna plača v 
obdobju 2015-2022 zvišala s 1.800 EUR na 2.446 EUR, kar predstavlja 36 odstotno rast.  
 
Na rast plač v javnem sektorju so vplivali zlasti: 

̶ napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive,  

̶ povečevanje števila zaposlenih,  

̶ realizacija poviševanja plač v dogovoru s sindikati (tako skupni kot dogovori 

posameznih poklicnih skupin),  

̶ v obdobju od marca 2020 do 2022 ukrepi, sprejeti za obvladovanje epidemije virusa 

COVID-19. 
 
 
 

* * * 


