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8. REDNA SEJA VLADE 
 
Vlada je na 8. redni seji, 14.7.2022, med drugim sprejela uredbo o razvrščanju 
objektov, novelo zakona o varstvu osebnih podatkov prestavila je pričetek 
uporabe zakona o dolgotrajni oskrbi in se seznanila z informacijo o izvajanju 
načrta za okrevanje in odpornost. 
 
Uredba o razvrščanju objektov 
 
Vlada je v skladu z novim Gradbenim zakonom (GZ-1) izdala Uredbo o razvrščanju 
objektov. Po svojem konceptu in vsebini sledi dosedanji Uredbi o razvrščanju 
objektov ter združuje klasificiranje objektov po namenu in razvrščanje po zahtevnosti 
gradnje. Na spremembe vsebine uredbe bistveno vpliva nova definicija objekta po 
GZ-1, ki ukinja druge gradbene posege in med objekte šteje le s tlemi povezane 
stavbe in gradbene inženirske objekte, ter začasne objekte in grajene objekte na 
drevesu.  
 
Večja novost uredbe so, na podlagi GZ-1, postavljena merila za manjšo 
rekonstrukcijo, ki so določena v Priloga 2. Gre za manjša dela s katerimi se posega v 
konstrukcija objekta in se bodo lahko izvajala brez gradbenega dovoljenja, vendar bo 
za ta dela treba pridobiti vsaj mnenje pooblaščenega strokovnjaka s področja 
gradbeništva, v nekaterih primerih pa tudi soglasje občine in mnenje pooblaščenega 
arhitekta. 
 
Vlada izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in 
male poslovne odjemalce 
 
Cene električne energije so na borzah že od oktobra 2021 višje za okoli 400%, če jih 
primerjamo s cenami iz prve polovice leta 2021 in dolgoletnimi povprečji. Zaradi 
potencialnih motenj pri oskrbi z zemeljskim plinom lahko pričakujemo nadaljnjo rast 
cen zemeljskega plina, posledično pa tudi cene električne energije na borzah  temu 
sledijo s približno dvakratno vrednostjo. Trenutno cene električne energije znašajo 
okoli 400 EUR/MWh. 
 
Kljub nekaterim podražitvam v zadnjem času  so trenutne cene za gospodinjstva 
precej nižje in temeljijo še na cenah izpred krize. Cene za gospodinjstva se med 
dobavitelji tudi precej razlikujejo, pri čemer je razlika med najugodnejšim in 
najdražjim ponudnikom tudi več kot dvakratna. V nekaterih primerih je opazen tudi 
trend, da dobavitelji uvajajo dražje tarife za nove odjemalce, za stare pa ohranjajo 
nižje. Dobavitelji se zaradi velikih razlik v cenah namreč pripravljajo na morebitne 
večje navale novih odjemalcev, ki so bili prej uporabniki dražjih dobaviteljev oziroma 
tistih dobaviteljev, ki so prenehali z dejavnostjo. 
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Vlada se strinja, da gre pri trenutnih gibanjih cen na trgu za hude motnje in ne za 
»redna sezonska nihanja«, kot jih opredeljuje 3. točka 8. člena Zakona o kontroli cen. 
Zakon o kontroli cen v 8. členu sicer določa tudi to, da lahko vlada z uredbo v 
določenih primerih določi ustrezne ukrepe kontrole cen. 
 
Nova vladna uredba tako določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne 
energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce in za porabo v 
skupnih prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih 
večstanovanjsko-poslovnih stavbah. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za 
električno energijo za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih prostorih 
večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih večstanovanjsko-poslovnih 
stavbah znaša za višjo dnevno tarifno postavko 0,11800 EUR/kWh, za nižjo dnevno 
tarifno postavko 0,08200 EUR/kWh in za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 
EUR/kWh. 
 
Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako 
ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, znaša za višjo dnevno tarifno 
postavko 0,13800 EUR/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh, za 
enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh. 
 
Ministrstvo za infrastrukturo bo ob tem do 1. avgusta 2022 pripravilo še predlog 
spremembe Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (prispevka OVE in SPTE), z veljavnostjo od 
1. septembra 2022 naprej, na podlagi katere se bo gospodinjskim odjemalcem in 
malim poslovnim odjemalcem električne energije za čas uporabe Uredbe o določitvi 
cen električne energije obračunavalo le 50% prispevka za zagotavljanje podpor 
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih 
virov energije. 
 
Vlada bo poleg omejevanja cene električne energije v času uporabe uredbe prav tako 
znižala davčno stopnjo DDV na 9,5% in ohranila 50% znižanje trošarin.  
 
Za povprečnega gospodinjskega odjemalca bo na letni ravni to predstavljalo okoli 
15% do 30% (od 110 do 334 evrov) prihranka oziroma do kar 56% (do 1000 evrov) 
prihranka na letnem nivoju za tiste, ki so pri najdražjem dobavitelju, upoštevajoč 
objavljene tržne cene dobaviteljev, ki naj bi veljale s 1. septembrom 2022 brez 
uveljavitve ukrepa regulacije cene.  Za povprečnega malega poslovnega odjemalca 
bo regulacija ob upoštevanju trenutnih cen na letni ravni predstavljala od 2 do 37 % 
prihranka (od 50 do 1760 evrov). Za večstanovanjske stavbe, ki so danes pri 
največjem dobavitelju, ocenjujemo, da bodo nova določila predstavljala okoli 36% 
prihranka na letnem nivoju glede na objavljene tržne cene, kar predstavlja okoli 400 
evrov prihranka.  
 



 

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

                                                                                         

Trg v letu 2023 predvideva tudi nove podražitve električne energije, a se cene zaradi 
sprejete uredbe ne bodo zviševale. Torej bodo gospodinjski odjemalci, 
večstanovanjske stavbe in mali poslovni odjemalci v resnici v prihodnjem letu 
prihranili še več, saj z regulacijo preprečujemo tudi dodatne podražitve. Po vladnih 
izračunih te dodatni prihranki znašajo okoli 400 evrov za povprečno gospodinjstvo, 
okoli 800 evrov za male poslovne odjemalce in okoli 500 evrov za večstanovanjske 
stavbe.  
 
Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo električno energijo gospodinjskim in 
malim poslovnim odjemalcem, odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah in 
odjemu skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, v času 
uporabe te uredbe ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. 
Dobavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi odjemalci iz 
prvega člena te uredbe. Odjemalci ne izgubijo pravice do menjave dobavitelja. 
Uredba bo veljala  od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023. 
 
 
Vlada se je odzvala na tveganja zaradi morebitnih motenj pri oskrbi z električno 
energijo in zemeljskim plinom 
 
Vlada se je seznanila z razglasitvijo stopnje zgodnjega opozarjanja pri oskrbi z 
zemeljskim plinom in ministru pristojnemu za energijo naložila ustanovitev kriznih 
skupin za pripravo na delovanje plinskega sistema in elektroenergetskega sistema v 
kriznih razmerah. 
 
Razmere na trgih so energetskih trgih so neobičajne in so posledica več dejavnikov: 
oživitve gospodarstev po pandemiji in povečanega povpraševanja po energiji 
(predvsem premoga in zemeljskega plina), zmanjšane dodatne oskrba Evrope s 
plinom, manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in 
nenazadnje manjše proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov kot običajno. Agencija za 
energijo je odjemalce zemeljskega plina že pozvala k racionalni rabi. Industrijski 
odjemalci so obveščeni, da če bodo razmere zahtevale razglasitev višje stopnje 
krize, lahko pride do prekinitve dobave ali zahteve po preklopu na uporabo 
nadomestnih energentov. Dobavitelji in industrijski odjemalci so bili zaradi tega 
pozvani, da naj redno spremljajo dogajanja in stanje na trgu z zemeljskim plinom in 
razmislijo o alternativnih možnostih, ki lahko v primeru motenj oskrbe prispevajo k 
znižanju odjema plina. 
 
S ciljem blažitve škodljivih posledic občutnega zmanjšanja dobave zemeljskega plina, 
je vlada ministru, pristojnemu za energijo, naložila ustanovitev krizni skupini za 
delovanje plinskega in elektroenergetskega sistema v kriznih razmerah. V krizni 
skupini bodo vključeni drugi vladni resorji in organi, prav tako pa predstavniki 
gospodarskih združenj in drugih organov.  
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Vlada je ministru prav tako naložila, da skupaj s sistemskim operaterjem in 
distribucijskim operaterjem pripravi preventivne in pripravljalne ukrepe za izvajanje 
kriznih scenarijev oskrbe z električno energijo. Ob tem vlada poziva Slovenski 
državni holding, da organi upravljanja družb, ki upravljajo sistemske proizvodne vire 
za oskrbo z električno energijo, poskrbijo za zadostno in pravočasno pripravljenost 
sistemskih virov in zalog za delovanje v kriznih razmerah.  
 
Vlada je ministru, pristojnemu za energijo, prav tako naložila, da skupaj s sistemskim 
operaterjem in distribucijskim operaterjem pripravi načrt povečanja zmogljivosti 
proizvodnje električne energije iz sončne energije za 1000 MW do leta 2025 na 
primernih lokacijah. 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o izvajanju Načrta za okrevanje in 
odpornost 
 
Vlada se je seznanila z informacijo o aktivnostih za doseganje mejnikov in ciljev 
Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) in s tem povezano oceno porabe sredstev. 
 
Vlada je 1. julija letos sprejela usmeritve o pripravi proračunskih dokumentov, v 
sklopu katerih je ministrstvom med drugim naročila, naj Ministrstvu za finance 
poročajo o aktivnostih za doseganje posameznih mejnikov in ciljev ukrepov NOO ter 
ocenijo črpanje sredstev. Slovenija bo namreč zaradi okrepljenega bruto domačega 
proizvoda v letu 2021, k čemur sta prispevala tudi okrepljena državna potrošnja in 
pospešeno zadolževanje, upravičena do 286 milijonov evrov manj nepovratnih 
sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost od sprva predvidene 1,8 milijarde 
evrov, zato bo vlada ustrezno prilagodila finančne vire za izvedbo ukrepov NOO. 
 
Ministrstvo za finance je na podlagi prejetih podatkov ministrstev za vlado pripravilo 
informacijo o aktivnostih za doseganje posameznih mejnikov in ciljev NOO. Slovenija 
je na podlagi prejetega predplačila iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 
231 milijonov evrov že začela z izvajanjem ukrepov NOO, se pa dinamika predložitve 
zahtevkov za izplačilo nadaljnjih obrokov odmika od prvotno zastavljene časovnice, 
kar je posledica počasnejšega doseganja mejnikov, ki so pogoj za izplačilo 
posameznega obroka sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.  
 
Ministrstva in vlade službe v vlogi nosilnih organov bodo v zvezi z doseganjem 
mejnikov in ciljev NOO še natančneje poročali koordinacijskemu organu Uradu 
Republike Slovenije za okrevanje in odpornost. Vlada pa bo možnosti za prilagoditev 
finančnih virov v NOO, ki bo potrebna zaradi že omenjenega zmanjšanja nepovratnih 
sredstev, preučila in poiskala najboljšo možno rešitev. Odločala se bo med tremi 
možnostmi, in sicer med prilagoditvijo obsega načrtovanih naložb, povečanjem 
obsega posojil ali zagotovitvijo drugih nacionalnih virov.  
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Vlada sprejela predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov 
 
Vlada je na seji sprejela predlog  Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je 
pripravljen z namenom zagotovitve izvrševanja določb Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Predlog ZVOP-2 določa nadzorni organ za 
varstvo osebnih podatkov, ki je Informacijski pooblaščenec, kot je bil že do sedaj. 
 
Predlog ZVOP-2 v mejah pooblastilnih klavzul iz Splošne uredbe ureja tudi 
nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov, ter s tem ohranja dosedanjo visoko 
raven varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji ter uresničevanje osebne 
človekove pravice do varstva osebnih podatkov, predvsem pa upošteva tudi 
informacijsko - komunikacijski ter tehnološki razvoj na področju obdelav osebnih 
podatkov. Gre za področja obdelav osebnih podatkov zaradi izvajanja nalog v javnem 
interesu oziroma javnih oblasti, obdelave nekaterih posebnih vrst osebnih podatkov 
(obdelava osebnih podatkov o odločitvah o kazenskih obsodbah ter o kaznovanjih za 
prekrške), osebnih podatkov umrlih oseb, pri videonadzoru, biometriji, obdelave v 
znanstveno in zgodovinsko raziskovalne ter arhivske namene itd. 
 
Nov zakon je potreben, ker je Splošna uredba bistveno spremenila pristop k varstvu 
osebnih podatkov in zaradi neposredne veljavnosti pretežnega dela njenih določb, ki 
v večjem delu nadomeščajo določbe do sedaj veljavnega ZVOP-1, na ta način se na 
področju varstva osebnih podatkov zagotovi pravna varnost.  
Načeloma so vse države EU sprejele nove zakone za implementacijo Splošne 
uredbe, saj le na ta način omogočajo dejansko (polno) uveljavljanje Splošne uredbe v 
praksi. 
 
 
Vlada predlaga preložitev začetka izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi za eno 
leto  
 
Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dolgotrajni oskrbi in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po 
nujnem postopku.  
 
Ker je Zakon o dolgotrajni oskrbi (ZDO) sistemski zakon, ki bistveno spreminja 
delovanje obstoječih izvajalcev, je začetek izvajanja Zakona o dolgotrajni oskrbi s 1. 
1. 2023 preuranjen, zato se predlaga podaljšanje prehodnega obdobja in preložitev 
začetka izvajanja zakona na 1. 1. 2024, v vmesnem času pa se bodo pripravile nujne 
spremembe zakona in podzakonskih aktov.  
 
Zakon o dolgotrajni oskrbi je sistemski zakon, ki ima velike finančne posledice in 
naslavlja velik del populacije. Uvedba dolgotrajne oskrbe je obsežen in pomemben 
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nacionalni projekt na področju socialne varnosti, s prekratkimi zakonskimi roki za 
uvedbo, ki ne omogočajo pravočasne izvedbe aktivnosti za vzpostavitev sistema in 
enostaven prehod obstoječih izvajalcev v sistem dolgotrajne oskrbe. Opredelitev 
primerne časovnice je za vse deležnike ključnega pomena za zagotovitev materialnih 
pogojev dela, kadrov in potrebne sistemske, podporne ter informacijske rešitve za 
izvajanje dolgotrajne oskrbe (DO). Predvsem pa je za vse deležnike pomembno, da 
so pravočasno, ustrezno in usklajeno izvedene vse aktivnosti ostalih subjektov, 
vključno z vprašanjem financiranja zavarovanja za DO. Ker je trenutna zakonska 
vsebina in vsebina podzakonskih aktov pomanjkljiva in zato ne omogoča izvajanja 
zakona v praksi, je nujno in neodložljivo, da se datum izvajanja zakona zamakne.  
 
Predlaga se obravnava zakona po nujnem postopku. Zakon o dolgotrajni oskrbi 
vzpostavlja sistem dolgotrajne oskrbe ( DO) kot nov steber socialne varnosti, vendar 
zakona na  podlagi ugotovitev pri pripravi podzakonskih aktov in ostalih izvedbenih 
rešitev ni mogoče izvesti v rokih in vsebini, kot ju predvideva, uvedba nedodelanega 
sistema DO pa bi pomenila nepopravljive posledice na delovanje države in državni 
proračun.  

* * * 


