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9. REDNA SEJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

 

Vlada je na 9. redni seji, ki je potekala 21.7.2022, med drugim izdala spremenjeno 

Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem 

sektorju, izdala je Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina in sprejela dodatne 

odločitve v zvezi s pripravljenostjo na tveganja pri morebitnih motnjah z oskrbo 

električne energije in zemeljskega plina in se seznanila z informacijo glede 

problematike oskrbe prebivalstva slovenske Istre s pitno vodo. Vlada je obravnavala 

tudi okvirna izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Na 

tej podlagi bodo resorji pripravili finančne načrte, ki bodo podlaga za nadaljnja 

usklajevanja in določanje prioritet vlade v prihodnjih dveh letih. Vlada je potrdila 

uvrstitev sedemindvajsetih novih projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 

2022-2025. Vlada ni podprla novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih in predloga novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 

območij, s katero bi bil Občini Slovenska Bistrica podeljen status mestne občine.  

 

 

Vlada je izdala spremenjeno Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in 

izplačilo plač v javnem sektorju 

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni 

metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter jo objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

S sprejetimi spremembami in dopolnitvami se uredba usklajuje s spremembami, ki so bile 

uveljavljene s področno zakonodajo, in sicer s spremembo šifer, ki se uporabijo pri izplačilu 

plač in drugih vrst izplačil in pri poročanju podatkov v informacijski sistem za posredovanje in 

analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). 

 

Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Vlada sprejela spremembo sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti 

zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ugotovitvi 

javne koristi za ustanovitev služnosti zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje, ki ga 

objavi v Uradnemu listu Republike Slovenije. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Vlada Republike Slovenije je izdala Sklep o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti 

zaradi opravljanja nalog nadzora državne meje. S sklepom je bilo določeno, da se služnost v 

javno korist ustanovi do 31. julija 2028, in sicer na parcelah, na katerih so začasne tehnične 

ovire, zgrajene v obdobju od 11. novembra 2015 do konca leta 2015, postavljene dlje časa 

kakor 24 mesecev. 

 

Med vodenjem postopkov ustanovitve služnosti je bilo ugotovljeno, da določene parcele, na 

katerih so postavljene začasne tehnične ovire, niso navedene v prilogi sklepa. S sklepom se 

spreminja seznam parcel.   

 

 

Sprejet Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v 

obdobju 2021-2027 

 

Vlada je sprejela Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji v 

obdobju 2021-2027 in pooblastila MDDSZ, da Program pošlje v odobritev Evropski komisiji. 

  

Ključni cilj Programa je osebam, ki se v Sloveniji soočajo z največjo stopnjo tveganja revščine, 

in sodijo med najbolj ogrožene osebe, zagotavljati pomoč v obliki hrane in različnih 

spremljevalnih ukrepov, ki bodo izboljšali njihovo socialno vključenost in prispevali k 

izkoreninjenju revščine. Do pomoči iz Programa bodo upravičena gospodinjstva brez delovno 

aktivnih članov z vzdrževanimi otroki, gospodinjstva z delno delovno aktivnimi odraslimi člani 

z vzdrževanimi otroki, delovno neintenzivna gospodinjstva brez vzdrževanih otrok, 

brezposelni, upokojene ženske (še posebej starejše od 75 let), in enočlanska gospodinjstva 

(še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več). Poleg navedenih ciljnih skupin 

bodo do pomoči upravičene tudi druge skupine oziroma posamezniki, za katere bodo 

pristojne institucije odločile, da potrebujejo pomoč. 

 

Za izvedbo Programa je namenjenih skupaj 32,6 mio evrov sredstev, od tega 29,4 mio evrov 

sredstev iz Evropskega socialnega sklada+.  

 

Vlada ne podpira novele Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

  

Vlada ni podprla Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem 

varstvu in družinskih prejemkih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in 

poslancev.  

  

Ob tem je  Vlada poudarila, da mora biti družinska politika osnovana na socialnih kriterijih ter 

kot taka v prvi vrsti stremeti k odpravi revščine in socialne izključenosti otrok. Mnenje Vlade 

je, da predlagan univerzalni otroški dodatek v noveli zakona ne pomeni solidarnosti, saj vse 

družine, ne glede na dohodkovni položaj in premoženjsko stanje, prejemajo enako višino 

otroškega dodatka za svoje otroke. Solidarnost, ki jo je potrebno zasledovati, pomeni, da 
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družine, ki imajo nižje dohodke in slabše premoženjsko stanje, prejmejo višji znesek 

otroškega dodatka, na drugi strani družine, ki imajo višje dohodke in boljše premoženjsko 

stanje, prejmejo nižji otroški dodatek ali ga v primeru preseganja cenzusa sploh ne prejmejo, 

je v mnenju še pojasnila Vlada.  

 

  

Vlada podpira predlog novele Zakona o državnem svetu 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o državnem svetu ter ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. 

 

Vlada Republike Slovenije podpira predlog novele Zakona o državnem svetu, katere glavni 

namen je implementacija odločbe Ustavnega sodišča št. št. U-I-349/18, ki s ciljem odprave 

ustavne neskladnosti narekuje spremembo postopka pravnega varstva volitev v Državni svet 

Republike Slovenije. To mora biti, skladno z načelom jasnosti in določnosti prava, celovito 

urejeno, pri čemer posebna narava volilne pravice zahteva čim hitrejšo rešitev volilnega spora, 

hkrati pa mora zakon jasno in določno urediti pravno sredstvo, rok za vložitev, razloge, iz 

katerih je mogoče pravno sredstvo vložiti, pravila o trditvenem in dokaznem bremenu, merila 

presoje, organ, ki odloča, ter njegovega pooblastila ter jasno določati postopek uveljavljanja 

pravnih sredstev v postopku volitev v Državni svet. 

 

Vlada meni, da predlog zakona ustrezno naslavlja vsa relevantna temeljna vprašanja postopka 

volilnega spora in kot edinega volilnega sodnika določa Vrhovno sodišče Republike Slovenije.  

 

Ureditev v predlogu zakona sledi izhodiščem in stališčem medresorske delovne skupine 

vlade, ki je bila ustanovljena 16. maja 2018 in je pripravila celovit okvir za ureditev 

referendumskega spora v zakonu, ki ureja referendum in ljudsko iniciativo. Navedena 

izhodišča so upoštevana tudi pri ureditvi volilnega spora na ravni lokalnih volitev in pri 

prenovi referendumske zakonodaje. 

 

 

Vlada ne podpira predloga novele Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih 

območij, s katero bi bil Občini Slovenska Bistrica podeljen status mestne občine  

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ter ga pošlje 

Državnemu zboru Republike Slovenije. 

 

Skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec z novelo zakona predlaga, da se 

Občini Slovenska Bistrica podeli status mestne občine. Vlada meni, da Občina Slovenska 

Bistrica ne izpolnjuje kriterijev za podelitev statusa mestne občine.  
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Vlada je predlog presojala z dveh vidikov, tako z ustavne koncepcije mestne občine, kot jo je 

oblikovalo Ustavno sodišče Republike Slovenije v vrsti svojih odločb, predvsem pa v odločbi  

iz novembra 1994, kot tudi z vidika Zakona o lokalni samoupravi.  

 

Ustavno sodišče je poudarilo, da mestne občine ni mogoče pojmovati drugače kot v 

kombinaciji dveh zakonskih pogojev:  prvič, da je mesto kot večje urbano naselje, ki se po 

velikosti, ekonomski strukturi, gostoti naseljenosti in zgodovinskem razvoju razlikuje od 

drugih naselij.  In drugič, zakon postavlja dodatni kriterij,  da se status mestne občine podeli 

občini, katere sedež je mesto, ki ima število prebivalcev in delovnih mest bistveno večje od 

tistega, ki velja za podelitev statusa mesta. 

 

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se lahko občini dodeli status mestne občine, če je na 

njenem območju mesto, ki ima prvič, najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter 

drugič, da je gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. Iz podatkov 

Statističnega urada Republike Slovenije izhaja, da je v Občini Slovenska Bistrica največje 

naselje Slovenska Bistrica, ki je imelo na dan 28. 6. 2022 skupno 8.181 prebivalcev, celotna 

Občina Slovenska Bistrica pa je imela 1. 1. 2021 skupaj 8.957 delovnih mest.  

 

Glede na navedeno vlada ugotavlja, da mesto Slovenska Bistrica ne izpolnjuje pogojev za 

podelitev statusa mestne občine in Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ne podpira. 

 

 

Vlada poslala novelo Zakona o RTV Slovenija v Državni zbor za ponovno odločanje 

 

Vlada je na današnji seji sprejela mnenje o Zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno 

odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Zakon o 

RTV Slovenija). Vlada podpira zakon v sprejetem besedilu in ga pošilja v Državni zbor v 

ponovno odločanje.  

 

Temeljni namen novega zakona je zagotovitev popolne institucionalne in programske 

avtonomije RTV Slovenija ter zaščita njene novinarske avtonomije in uredniške neodvisnosti.  

 

RTV Slovenija je namreč kot javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena 

dolžna izvajati zakonsko določeno poslanstvo, utemeljeno na ustavno varovani pravici do 

svobode izražanja oz. javnega obveščanja, kar je ključno za obstoj demokracije in s tem tudi 

države. 

Omenjeni zakon, ki ga je Državnemu zboru predložila vlada, med poglavitnimi rešitvami 

določa novo ureditev področja vodenja, upravljanja in nadzora javnega zavoda RTV Slovenija. 

Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta uvaja enoten organ upravljanja in 

nadzora, Svet RTV Slovenija, ki ga bo sestavljalo 17 članov, pri imenovanju katerih bodo imeli 

odločilno vlogo civilna družba in zaposleni na RTV Slovenija. S tem bo povsem odpravljen 
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vpliv strankarske politike na sestavo najvišjega organa upravljanja in nadzora, saj v primerjavi 

z dosedanjo ureditvijo Državni zbor nima več pristojnosti imenovanja članov.  

 

Kot posvetovalno telo Sveta RTV Slovenija zakona uvaja finančni odbor. Namesto funkcije 

generalnega direktorja pa se uvaja štiričlanska uprava, kar je glede na tehnološke spremembe 

in obstoječo medijsko-komunikacijsko okolje primernejši model upravljanja. Dosedanjima 

direktorjema radia in televizije pridružuje mesto direktorja digitalnih vsebin, kar bo 

omogočilo enakopravnejši in času primernejši položaj novih medijskih dejavnosti.  

 

Z namenom preprečitve težko popravljivih posledic za delovanje države je Državni zbor 

predlog zakona na 11. izredni seji 14. julija 2022 obravnaval in sprejel v okviru nujnega 

zakonodajnega postopka. Po mnenju vlade obstoječa ureditev omogoča razmere, v katerih 

lahko prihaja do oviranja izvajanja ustavno zagotovljene svobode izražanja RTV Slovenija, saj 

le-ta omogoča državno oziroma politično obvladovanje kar dveh ključnih organov RTV 

Slovenija.  

 

Vpliv strankarske politike na RTV Slovenijo je imel številne negativne posledice za RTV 

Slovenijo, ki se trenutno kažejo v njenem vedno manjšem ugledu v javnosti in medijski 

relevantnosti, slabši kvaliteti programov in nižanju profesionalnih standardov, kar pomeni, da 

RTV Slovenija vedno težje opravlja svojo javno funkcijo, poslanstvo in vlogo. 

 

Zaradi navedenih razlogov je zato nujno potrebna čim prejšnja uveljavitev zakona, vključno s 

prenehanjem mandatov članov Programskega in Nadzornega sveta, mandat nanju vezanih 

odborov ter mandata generalnega direktorja, direktorja televizije in direktorja radia. Z 

morebitno ohranitvijo mandatov, ki jih je potrdila vladajoča politika v Državnem zboru, bi se 

namreč v celoti izničil glavni cilj zakona po prekinitvi političnega obvladovanja organov 

vodenja, upravljanja in nadzora RTV Slovenija. 

 

Vlada podaljšala ukrep nižjih trošarin za energente in električno energijo 

 

Vlada je danes sprejela Uredbo o določitvi zneska trošarin za energente in električno 

energijo. S tem ukrepom vlada ohranja trenutno veljavne nižje trošarine in blaži energetsko 

draginjo.  

Vlada je v okviru ukrepov za zajezitev energetske draginje sprejela uredbo, s katero ohranja 

nižje  trošarine na energente in električno energijo. Z ohranitvijo nižjih trošarin bomo skupaj z 

ostalimi ukrepi vplivali na zajezitev visokih cen in pomagali pri reševanju stisk posameznikov. 

S sprejeto uredbo se ohranjajo trenutno veljavne trošarine, ki znašajo: 

− za bencine 0,359 evra/liter; 

− za plinsko olje za pogon 0,330 evra/liter; 

− za plinsko olje za gorivo za ogrevanje 0,07875 evra/liter; 

− za zemeljski plin za gorivo za ogrevanje 0,86 evra za MWh; 

− za električno energijo s stopnjo od 0 do 10.000 MWh/leto 1,53 evra za MWh in 
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− za električno energijo s stopnjo nad 10.000 MWh/leto 0,90 evra za MWh. 

 

Uredba začne veljati 1. avgusta 2022.   

 

Vlada izdala uredbo o določitvi cen zemeljskega plina  

 

Vlada je izdala Uredbo o določitvi cen plina iz plinskega sistema, s katero je določila najvišje 

dovoljene drobnoprodajne cene plina iz plinskega sistema za zaščitene odjemalce. Uredbo, ki 

bo pričela veljati 1. septembra 2022, je vlada sprejela z namenom lažje premostitve 

energetske draginje, ki je med ostalim posledica zmanjšanih dobav zemeljskega plina zaradi 

ruske invazije na Ukrajino. 

 

Cene zemeljskega plina so na trgu že od oktobra 2021 višje kot cene v prvi polovici leta 2021 

in tudi glede na dolgoletno povprečje. Trenutne cene za slovenska gospodinjstva so veliko 

nižje in temeljijo še na preteklih cenah. Cene za gospodinjstva se med dobavitelji trenutno 

precej razlikujejo, dražje so skoraj dvakrat višje od cenejših. Poleg tega je več dobaviteljev 

uvedlo dražjo tarifo za nove odjemalce, medtem ko imajo stari nižjo ceno. Dobavitelji se 

zaradi velikih razlik v cenah bojijo velikega dotoka novih odjemalcev od dražjih dobaviteljev, 

pa tudi od dobaviteljev, ki bi prenehali z dejavnostjo zaradi težav ali stečaja.  

 

Vlada je z namenom zaščite najranljivejših v negotovih razmerah izdala Uredbo o določitvi 

cen plina iz plinskega sistema. Z uredbo bo omejila najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno za 

zaščitene odjemalce, kot jih opredeljuje Zakon o oskrbi s plini. To so v prvi vrsti gospodinjski 

odjemalci in skupni gospodinjski odjemalci, torej končni gospodinjski odjemalci, ki oskrbujejo 

toploto več gospodinjstev preko skupne kurilne naprave v njihovi lasti ali solasti. Med 

zaščitene odjemalce spadajo tudi osnovne socialne službe, torej izvajalci zdravstvene 

dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci 

socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše) in zapori. Med 

zaščitene odjemalce pa po zakonodaji nenazadnje sodijo tudi mali poslovni odjemalci, ki 

imajo letno porabo manjšo od 100.000 kWh. 

 

Za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne 

postavke cene za plin znašale 0,07300 evrov/kWh (brez DDV). 

Za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne 

postavke cene za plin znašale ,07900 evrov/kWh (brez DDV). 

Vlada bo poleg regulacije tarifnih postavk sprejela še dodatne ukrepe za znižanje računa 

zaščitenih kategorij, to sta ohranitev 50% znižane stopnje trošarin in znižana stopnja DDV na 

9,5%. 

 

Na mesečni ravni bo po uvedbi regulacije tako povprečni gospodinjski odjemalec z letno 

porabo plina 10.730 kWh odštel okoli 96 evrov, povprečni skupni gospodinjski odjemalec z 

letno porabo plina 17.244 kWh okoli 154 evrov, socialna služba z letno porabo 100.000 kWh 
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pa 927 evrov. Znesek povprečnega malega poslovnega odjemalca z letno porabo 25.393 kWh 

bo medtem znašal 235,5 evrov na mesec. 

 

Na letni ravni bo povprečni gospodinjski odjemalec, ki odjema plin pri cenejših dobaviteljih, 

prihranil nekje od 90 do 130 evrov (okoli 10%), tisti, ki pa imajo sklenjene pogodbe z dražjimi 

dobavitelji, pa od 170 do 675 evrov (oziroma od 13 do 37%). 

 

Povprečni skupni gospodinjski odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo s cenejšim dobaviteljem 

bo na letni ravni prihranil do 210 evrov (10%), tisti s pogodbami pri dražjih dobaviteljih pa do 

1083 evrov (do 37%). 

 

Povprečni odjemalec socialne službe, ki ima sklenjeno pogodbo s cenejšim dobaviteljem, bo 

na letni ravni prihranil do 1390 evrov (do 11%), tisti s pogodbami pri srednje dražjih 

dobaviteljih do 8710 evrov (do 44%) in tisti, ki imajo pogodbe z najdražjimi dobavitelji pa kar 

do 3.590 evrov  (oziroma 55%) letno. 

 

Povprečni mali poslovni odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe s cenejšimi dobavitelji, bodo 

medtem na letni prihranili od 205 do 313 evrov (oziroma 10%), vsi mali poslovni odjemalci s 

pogodbami pri dražjih dobaviteljih pa od 350 do 1420 evrov (od 11 do 34%) na leto. 

 

Uredba bo veljala od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023.  

 

 

Vlada dopolnila Uredbo o določitvi cen električne energije 

 

Vlada je na zadnji seji izdala uredbo o določitvi cen električne energije za gospodinjstva in 

male poslovne odjemalce.  

 

Z uredbo je vlada določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za 

gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce ter 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 ter skupnih prostorih v mešanih 

večstanovanjsko-poslovnih stavbah bo od 1. septembra 2022 dalje za višjo dnevno tarifno 

postavko znašala 0,11800 evrov/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 evrov/kWh in 

za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 evrov/kWh. 

 

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali 

manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci,  bo znašala za višjo dnevno tarifno 

postavko 0,13800 evrov/kWh, za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 evrov/kWh, za 

enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 evrov/kWh. 
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Ministrstvo za infrastrukturo je bilo s strani distribucijskega operaterja sistema električne 

energije in udeležencev trga obveščeno, da določeni poslovni odjemalci, ki po Zakonu o 

oskrbi z električno energijo ne izpolnjujejo pogojev za male poslovne odjemalce, izvajajo 

aktivnosti, s katerimi bi pridobili status malih poslovnih odjemalcev za določena merilna 

mesta. Te aktivnosti izvajajo za namen koriščenja ugodnosti, ki jih prinaša uredba. Pojavljajo 

se primeri, ko večji poslovni odjemalci z več merilnimi mesti na isti pogodbi o dobavi 

električne energije iz pogodbe izločajo merilna mesta z močjo, nižjo od 43 kW. Zanje želijo 

sklepati ločene pogodbe, da bi se na ta način uvrstili pod male poslovne uporabnike in prišli 

do nižjih cen električne energije. 

 

To je neskladno z namenom uredbe, torej zaščititi najranljivejše kategorije odjemalcev 

električne energije. Da se to dogajanje prepreči, je vlada uredbo dopolnila.  

 

Dopolnitve zagotavljajo, da se bo odslej upoštevalo le dejanske male poslovne uporabnike, ki 

naj bi jih uredba ščitila. Mali poslovni odjemalci sicer lahko imajo več merilnih mest, a njihova 

skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW (pod pogojem, da imajo 

različne pogodbe za merilna mesta pod in nad 43 kW). Poleg tega pa morajo v izogib 

bodočim zlorabam  izpolnjevati tudi pogoj, da je bilo soglasje za priključitev merilnih mest 

izdano do vključno 21. julija 2022.  

 

Vlada je na seji odločila, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z 

Ministrstvom za infrastrukturo do prihodnje redne seje pripravi analizo o možnosti vključitve 

ostalih malih odjemalcev v shemo regulirane cene električne energije. 

 

Vlada  sprejela dodatne odločitve v zvezi s pripravljenostjo na tveganja pri morebitnih 

motnjah z oskrbo električne energije in zemeljskega plina 

 

Vlada se zaveda neobičajnih razmer na energetskih trgih, ki so posledica oživitve 

gospodarstev, zmanjšane dodatne oskrbe Evrope s plinom, manjše lastne proizvodnje in 

nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije, ter manjše proizvodnje elektrike iz obnovljivih 

virov kot običajno. 

 

Z namenom pripravljenosti na morebitne izredne razmere, ki bi nastopile v luči nadaljnjih 

zmanjševanj dobave zemeljskega plina, je vlada pozivala Plinovode in Agencijo za energijo, 

da pripravita analizo o možnem prostovoljnem zmanjšanju odjema zemeljskega plina iz 

omrežja.  

 

V luči morebitne potrebe po blažitvi učinkov regulacije cen je vlada obenem družbi Eles in 

Plinovodi pozvala, da pripravita analizo o možnem mehanizmu ugotavljanja upravičenosti do 

nadomestila podjetjem, ki bi jim lahko ukrep začasne kontrole cen električne energije in 

zemeljskega plina povzročil občutno škodo.  
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Vlada ob tem poziva podjetje Plinovodi, naj skupaj z uvozniki zemeljskega plina in 

ministrstvom, pristojnim za energijo, pripravi akcijski načrt z različnimi scenariji, kako bi lahko 

do leta 2025 opustili rabo zemeljskega plina ruskega izvora. Minister, pristojen za energijo, bo 

do 25. avgusta 2022 pripravil zakonodajne predloge, ki so potrebni za obvladovanje kriznih 

razmer na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto. 

 

Informacija Ministrstva za okolje in prostor glede problematike oskrbe prebivalstva 

slovenske Istre s pitno vodo 

 

Vlada se je seznanila z informacijo Ministrstva za okolje in prostor glede problematike oskrbe 

prebivalstva slovenske Istre s pitno vodo. Ministrstvo za obrambo pa bo pripravilo načrt 

dopolnilne oskrbe s cisternami.  

 

Trenutno stanje na Rižani in Dragonji, ki prispeva dobro polovico potreb po vodi v sistemu 

Rižanskega vodovoda, je bistveno slabše od doslej najbolj sušnih let (2003, 2007, 2012). 

Vremenske napovedi niso ugodne, redki deževni dnevi lahko zgolj omilijo hidrološko stanje. 

 

Rižanski vodovod je že zmanjšal porabo na 360 litrov na sekundo. Do nadaljnjega so 

izklopljeni zalivalni sistemi na javnih zelenicah; zaprti tuši na vseh plažah; izklopljene fontane 

in vodni motivi na javnih površinah ter pitniki; prepovedano je zalivanje zelenic in pranje 

avtomobilov (izjema so avtopralnice, ki za pranje uporabljajo reciklirano vodo); komunalna 

podjetja smejo drevesa in cvetlične grede zalivati samo iz možnih vodnih zajetij in drugih 

vodnih virov; prepovedano je pranje dvorišč in polnjenje bazenov. Dobava določenim 

industrijskim uporabnikom (Luka Koper) je omejena na higienske potrebe zaposlenih in 

obiskovalcev. 

 

Vlada upošteva dve možnosti nadaljnjega razvoja v letošnjem poletju: 

− zmerno poslabšanje stanja z dodatnimi omejenimi redukcijami na posameznih krakih 

sistema za prebivalstvo ter popolno prepovedjo vode za industrijske uporabnike in 

kmetijstvo; 

− postopno kaskadno poslabšanje stanja po posameznih tednih, ki bi zahtevalo stalne 

redukcije vode za prebivalstvo z obveznim prekuhavanjem vode do prvega večjega 

jesenskega deževja. 

 

Pripravljena je tudi na skrajni scenarij, ki bi pomenil izpade večine omrežja s kontaminacijo 

vodovodnih cevi in hidravlično degradacijo sistema, zaradi česar bi bila potrebna vodooskrba 

s cisternami za večino prebivalstva. Pogoj za to je vzpostavljen normalni pritisk v sistemu z 

akumulacijo Kubed na povprečni ravni. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju z regionalnimi deležniki pripravilo predloge 

za izboljšanje situacije v treh različnih časovnih horizontih:  

• takojšnje ukrepanje za omilitev krize v letošnjem poletju,  

• ukrepi v tekočem letu za prihodnje obvladovanje situacije  
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• trajna rešitev z izgradnjo robustnega sistema v kraškem zaledju z ustreznimi 

količinami vode za Rižanski vodovod. 

 

Takojšnji ukrepi za omilitev situacije 

 

1. V pripravi je načrt dopolnilne oskrbe s cisternami. 

2. Direkcija RS za vode izda začasno dovoljenje za uporabo Vanganelskega jezera in 

drugih manjših zajetij za druge, predvsem kmetijske rabe. 

3. MOP bo, če bo treba, v okviru svojih pristojnosti iz Zakona o vodah izdal sklep, ki bo 

potrdil Program Rižanskega vodovoda o prekinitvah dobave.  

4. MOP bo, če bo treba, odredil interventna sredstva za nakup potrebne opreme iz 

Sklada za vode (do zneska 500.000 EUR) ter skrbel za informiranost javnosti o omejitvi 

posebnih rab vode. 

5. Informiranje prebivalstva: Rižanski vodovod tiska zloženko z informacijami o racionalni 

rabi vode ter ravnanju ob redukcijah za vsa gospodinjstva. 

 

Dolgoročno in srednjeročno ukrepanje 

 

V zadnjem desetletju je Slovenija zgradila vodovodne sisteme v vseh z vodo deficitarnih 

slovenskih regijah v vrednosti več kot milijardo evrov. Pobuda je bila povečini na strani 

lokalne samouprave. MOP ima za trajno rešitev (v roku 4-5 let) predvidena sredstva v 

Programu evropske kohezijske politike.  

 

Za večjo angažiranost političnih dejavnikov slovenske Istre pri zasnovi in izvedbi projekta je 

MOP že oblikoval delovno skupino strokovnjakov in regionalnih deležnikov, ki proučuje 

naslednje sklope ukrepov: 

 

• možnost povečanja dobave iz Kraškega vodovoda z aktiviranjem četrte vrtine v 

Klaričih in izvedbo potrebnih hidravličnih izboljšanj na obstoječem sistemu do Rodika; 

• razširitev hranilnih sistemov na obali tako za potrebe pitne vode kot druge rabe vode, 

ki bi povečala prilagodljivost sistema Rižanskega vodovoda; 

• povečanje ponovne uporabe vode s čiščenjem odpadnih voda za na primer namene 

zalivanja in pranja javnih površin; 

• snemanje sistema Rižanskega vodovoda z namenom detekcije najšibkejših točk izgub 

vode in njihove sanacije; 

• pregled aktivnosti poteka Državnega prostorskega načrta Suhorca in predlogi 

variantnih dolgoročnih rešitev (Klariči in Malni). 

 

Novela Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, 

ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo 

Vlada je izdala Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi 

visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo. 
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Spreminja se besedilo 4. člena odloka na način, da se izpolnjevanje pogoja, ki ga mora 

izpolnjevati upravičenec do finančnega nadomestila, preveri na dan uveljavitve odloka ali na 

dan 16. avgust 2022.  

 

Z dopolnitvijo odloka se finančna pomoč dodeli v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na 

vrsto dejanske rabe in okvirno znaša: 

 

• 31,73 evra za površine trajnega travnika, travinja z razpršenimi neupravičenimi 

značilnostmi, ekstenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, trajnih rastlin na njivskih površinah, 

vinograda, matičnjaka, intenzivnega sadovnjaka, oljčnika, jagod na njivi in ostalih 

trajnih nasadov; 

• 63,46 evra za površine njive, začasnega travnika, njive za rejo polžev, hmeljišča v 

premeni, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, kmetijskega zemljišča v pripravi  

in rastlinjaka, kjer pridelava ni v tleh. 

 

Najnižji znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 50 evrov na upravičenca, najvišji 

pa 35.000 evrov. 

 

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, na 

podlagi podatkov iz uradnih evidenc izdala informativno odločbo v skladu z zakonom, ki 

ureja kmetijstvo. 

 

Dopolnitev Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen energentov, ki se 

porabijo za kmetijsko mehanizacijo 

 

Vlada je izdala Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih 

cen energentov, ki se porabijo za kmetijsko mehanizacijo. 

Spreminja se besedilo 5. točke 3. člena tako, da se izpolnjevanje pogoja, ki ga mora 

izpolnjevati upravičenec do finančnega nadomestila, preveri na dan uveljavitve odloka ali na 

dan 16. avgust 2022.  

 

Vlada je na seji 8. julija 2022 določila, da se finančna pomoč dodeli na hektar zemljišča, glede 

na dejansko rabo, in znaša: 

• 6,67 evra za površine njive, njive za rejo polžev, jagode na njivi, trajnih rastlin na 

njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega 

travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi 

neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi; 

• 14 evrov za površine vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika  ali 

ostalih trajnih nasadov.  

Najnižji znesek dodeljenega finančnega nadomestila znaša 40 evrov na upravičenca.  

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje, na 

podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo v skladu z zakonom, ki ureja 

kmetijstvo. 
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Vlada potrdila uvrstitev sedemindvajsetih novih projektov v Načrt razvojnih programov 

za obdobje 2022-2025 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, ki v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-

2025 uvrsti sedemindvajset novih projektov. Ministrstvo za zdravje je na podlagi veljavnih 

predpisov izvedlo postopek javnega razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni 

zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023.  

 

Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje investicij novogradenj ali rekonstrukcije 

objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni 

ravni ter za namen zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb 

prebivalcev. Ministrstvo za zdravje je s tem podprlo nacionalne razvojne cilje primarni ravni 

zdravstvenega varstva z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.  

 

Ministrstvo je izdalo sklepe o določitvi višine sredstev za sofinanciranje prijavljenih investicij, 

po uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 bo s spodaj 

zavedenimi prejemniki sredstev sklenilo pogodbe za dodelitev sredstev:  

 

Ivančna Gorica, rekonstrukcija Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.424.899,00 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 638.601,60 evrov . 

 

Celje, rekonstrukcija Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 3.416.872,81 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 1.870.442,40 evrov. 

 

Dravograd, zdravstveni center 

Ocenjena vrednost investicije znaša 5.273.988,08 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 707.520,00 evrov. 

 

Laško, prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 3.411.820,59 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 1.049.840,00 evrov. 

 

Ilirska Bistrica, prizidava Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 3.244.226,00 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 1.070.320,00 evrov. 

 

Logatec, prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.252.718,28 EUR z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 541.599,96 evrov. 
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Logatec, rekonstrukcija Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 619.439,35 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 321.440,00 evrov. 

 

Tržič, prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.756.435,85 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 789.451,20 evrov. 

 

Izola, dozidava Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.036.778,01 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 400.969,00 evrov. 

 

Lovrenc na Pohorju, dograditev Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 867.100,00 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 239.040,00 evrov. 

 

Ruše, prizidava in rekonstrukcija Zdravstvene postaje 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.584.141,67 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 564.400,00 evrov. 

 

Črenšovci, prizidek in rekonstrukcija Zdravstvene postaje 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.173.908,72 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 317.760,00 evrov. 

 

Bled, dozidava Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.474.940,51 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 702.381,60 evrov. 

 

Brežice, dograditev Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 6.659.601,32 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 853.388,80 evrov. 

 

Gornja Radgona, rekonstrukcija in prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.494.589,00 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 750.829,70 evrov. 

 

Maribor, izgradnja nove Zdravstvene postaje 

Ocenjena vrednost investicije znaša 9.516.742,20 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 2.928.643,20 evrov. 

 

Murska Sobota, nadzidava Zdravstvenega doma 
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Ocenjena vrednost investicije znaša 1.582.212,02 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 895.936,00 evrov. 

 

Metlika, prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 994.903,07 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 593.459,20 evrov. 

 

Nazarje, prizidek Zdravstvene postaje 

Ocenjena vrednost investicije znaša 5.926.600,02 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 949.191,88 evrov. 

 

Lendava, dozidava in rekonstrukcija Zdravstvenega doma  

Ocenjena vrednost investicije znaša 4.293.418,00 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 1.308.957,59 evrov. 

 

 

Tolmin, preureditev Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 4.476.651,99 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 1.463.600,00 evrov. 

 

Slovenj Gradec, prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 6.578.069,40 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 1.469.990,80 evrov. 

 

Slovenska Bistrica, rekonstrukcija Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 5.745.032,55 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 2.004.875,38 evrov. 

 

Šmarje pri Jelšah, prostori Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.671.969,29 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 648.389,64 evrov. 

 

Cerknica, prizidek Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 2.072.565,28 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 364.761,60 evrov. 

 

Lenart, nadzidava Zdravstvenega doma 

Ocenjena vrednost investicije znaša 1.149.713,54 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 680.960,00 evrov. 

 

Nova Gorica, prizidek Zdravstvenega doma 



 

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

                                                                                         

Ocenjena vrednost investicije znaša 13.057.627,33 evrov z DDV. Ministrstvo za zdravje bo 

sofinanciralo investicijo v višini 2.796.080,83 evrov. 

 

* * * 


