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Številka: 050-10/2022/6
Datum:  24. 10. 2022

OCENA DISKRIMINATORNOSTI ZAKONA ALI DRUGEGA PREDPISA PO 38. ČLENU 
ZAKONA O VARSTVU PRED DISKRIMINACIJO – drugi odstavek 2. člena Zakon o 

nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE)

1. Prejeti predlogi in pobude 

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju Zagovornik) je prejel več pobud, ki opozarjajo na 
domnevno diskriminatorne določbe Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi 
vpliva visokih cen energentov (v nadaljevanju: ZUOPVCE).1 Ta ureja začasne ukrepe na 
področju energetike, socialnega varstva in pravic iz javnih sredstev in na podlagi katerega je 
bil določenim upravičencem izplačan enkratni solidarnostni dodatek v višini 150€. 

Pobudniki so izpostavili, da sporna določba na neenak način obravnava različne kategorije 
socialno šibkih prebivalcev, pomoč naj bi bila razdeljena arbitrarno in nepravično. Posledica 
tega naj bi bila diskriminacija določenih skupin ljudi, in sicer na podlagi invalidnosti, starosti, 
družbenega položaja ter premoženjskega stanja. Opozorili so na razlikovanje na podlagi 
statusa invalida, konkretno na razlikovanje med invalidi, ki so status invalida prejeli po 
Zakonu o socialnem vključevanju invalidov (v nadaljevanju: ZSVI)2 in so do dodatka 
upravičeni, ter invalidi, ki imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (v nadaljevanju: ZZRZI)3 in do dodatka niso upravičeni. Pobudniki so 
zatrjevali tudi domnevno diskriminacijo na podlagi družbenega položaja oziroma statusa 
brezposelne osebe. Izpostavili pa so tudi, da zakon kljub namenu odpravljanja energetske
revščine med upravičence ni uvrstil brezposelnih oseb, ki prejemajo nadomestilo za 
brezposelnost, kot tudi ne tistih, ki nadomestila za brezposelnost od države ne prejemajo.

Na podlagi vseh navedb se je Zagovornik odločil, da začne s postopkom za oceno ustavnosti 
oziroma zakonitosti določb ZUOPVCE. 

                                               
1 Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), Uradni list RS, št. 
29/22. 
2 Uradni list RS, št. 30/18, 196/21 – ZDOsk in 206/21 – ZDUPŠOP.
3 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2, 98/14, 18/21.
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2. Pravna podlaga za izvedbo ocene diskriminatornosti predpisa 

Zagovornik lahko v skladu z 38. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo (v 
nadaljevanju: ZVarD)4 izvede oceno diskriminatornosti zakona ali drugega predpisa. O svoji 
oceni obvesti morebitnega (drugega) predlagatelja postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, ali pa z zahtevo sam začne postopek za oceno ustavnosti oz. zakonitosti 
predpisa ali drugega splošnega akta. 

Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja 
zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana. 

Med osebne okoliščine, skladno s 1. členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično 
poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta 
in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katerakoli druga osebna 
okoliščina. Gre za prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, stanja ali statuse, ki 
so praviloma trajno in nerazdružljivo povezani z določenim posameznikom in njegovo 
osebnostjo, zlasti identiteto, ali pa jih posameznik ne spreminja zlahka. 

ZVarD v 1. členu določa varstvo pred diskriminacijo pri uresničevanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na 
političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju. 
Diskriminacija se torej lahko dogaja na različnih področjih družbenega življenja. Na njih pa 
morajo skladno z 2. členom ZVarD državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil 
ter pravne in fizične osebe na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem 
prometu in pri drugem svojem delovanju oz. ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati 
varstvo pred diskriminacijo oz. enako obravnavanje vseh oseb.

ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije. Osnovni obliki sta neposredna in posredna 
diskriminacija (6. člen). Neposredna diskriminacija obstaja, če je, je bila ali bi lahko bila 
oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne okoliščine, v enakih ali podobnih situacijah 
obravnavana manj ugodno kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga 
oseba ali skupina oseb (prvi odstavek 6. člena ZVarD). Posredna diskriminacija pa obstaja, 
kadar je  oseba ali skupina oseb z določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi 
navidezno nevtralne določbe, merila ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, 
razen če ta določba, merilo ali praksa objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za 
doseganje tega cilja ustrezna in nujno potrebna (drugi odstavek 6. člena ZVarD).

ZVarD v svojem 17. in 18. členu določa posebne ukrepe in način njihovega sprejemanja. 
Posebni ukrepi so začasni ukrepi, ki imajo za cilj zagotoviti uresničevanje pravice do 
enakega obravnavanja, enake možnosti ali dejansko enakost in udeležbo na področjih 
družbenega življenja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne 
okoliščine. Posebni ukrepi se sprejmejo z namenom preprečevanja ali odpravljanja posledic 
takšnega položaja oziroma predstavljajo nadomestilo za manj ugoden položaj. 

Za oceno predpisa kot diskriminatornega je  nujen obstoj naslednjih elementov 
diskriminacije: osebna okoliščina kot razlog pravno neenakega obravnavanja, poseg v 
človekovo pravico, svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali ugodnost, prikrajšanje v 

                                               
4 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Uradni list RS, št. 33/16, 21/18 – ZNOrg.
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primerjavi z drugimi posamezniki ali skupinami v primerljivem položaju, vzročna zveza med 
osebno okoliščino in obravnavo, ki je je predlagatelj deležen, ter odsotnost izjem od 
prepovedi diskriminacije.

3. Postopek izvedbe ocene diskriminatornosti pri Zagovorniku

Zagovornik je predpis skladno s svojimi zakonskimi pristojnostmi ocenjeval po vsebini in to 
samo z vidika svojih pristojnosti. Zagovornik ni tisti državni organ, ki bi lahko sprejel končno 
odločitev, da je predpis diskriminatoren oz. da ni skladen z Ustavo in kakorkoli vplival na 
samo vsebino predpisa. Zagovornik ima v ZVarD zgolj pooblastilo, da izvede oceno 
diskriminatornosti in če oceni, da je predpis diskriminatoren, lahko ravna skladno z 38. 
členom ZVarD. 

Zagovornik je z namenom pridobitve vseh relevantnih podatkov in pojasnil, pomembnih za 
postopek ugotavljanja morebitne diskriminatornosti določb ZUOPVCE, dne 9. 6. 2022 na 
Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MI), Direktorat za energijo, naslovil poizvedbo 
(št. dokumenta 050-10/2022/4). Zagovornik je ministrstvo prosil za pojasnila, na kakšen 
način so bile identificirane skupine, upravičene do solidarnostnega dodatka za odpravo 
posledic energetske revščine, ali je bila opravljena presoja posledic energetske revščine pri 
posameznih skupinah upravičencev, zakaj se pri skupinah upravičencev ni upoštevalo enako 
visokih prejemkov potencialnih upravičencev ne glede na kategorijo upravičencev, ki ji 
posamezniki pripadajo, zakaj je pri določenih upravičencih meja za dodelitev dodatka 
postavljena pri 1000 EUR, pri nekaterih pa dohodkovna meja ni postavljena, zakaj med 
upravičenci do solidarnostnega dodatka ni brezposelnih oseb oziroma delovno aktivnih oseb, 
ki se preživljajo z nižjimi dohodki od 1000 EUR, in zakaj je bil enkratni solidarnosti dodatek 
izplačan v denarni obliki in ne v obliki namenskih bonov. 

Dne 8. 7. 2022 je Zagovornik od MI prejel odgovor (št. dokumenta 050-10/2022/5), v katerem 
je ministrstvo pojasnilo, da je bilo pripravljavec 2. člena ZUOPVCE dejansko Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), zato so 
vprašanja Zagovornika posredovali njim. MI je odgovore MDDSZ posredoval Zagovorniku. 
MDDSZ je v odgovoru podalo pojasnila, ki jih Zagovornik povzema v nadaljevanju. 

MDDSZ je navedlo, da ni bilo pripravljavec zakona, zato jim natančni razlogi za določitev 
cenzusa za upravičenost posameznih skupin do energetskega vavčerja niso poznani. 
MDDSZ je predlagalo določene skupine upravičencev in pri tem sledilo Priporočilom 
Evropske komisije, končni seznam upravičencev pa je nato oblikovala Vlada RS. MDDSZ 
meni, da bi moralo biti ključno merilo pri določanju kriterijev upravičenosti do energetskih 
vavčerjev dohodkovni oziroma premoženjski status. Menijo, da je bilo neustrezno določeno, 
da so bili do energetskih vavčerjev upravičeni vsi prejemniki dodatka za veliko družino ter 
upokojenci s pokojninami pod 1000 EUR, na drugi strani pa brezposelni in zaposleni z 
minimalnimi dohodki niso bili med upravičenci. 

V nadaljevanju dopisa je MDDSZ predstavilo tudi svoje predloge upravičencev z 
utemeljitvami: 

1. V prvi skupini upravičencev so bili po predlogu MDDSZ enako obravnavani tako 
socialno najšibkejši uživalci pokojnin kot tudi uživalci invalidskih nadomestil, ki so 
brezposelne osebe, ter uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo 
krajši delovni čas. Energetski vavčer naj bi prejeli vsi uživalci najnižjih pokojnin, ki jih 
plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ), torej 
uživalci starostnih, invalidskih, družinskih, vdovskih, delnih pokojnin, kmečki 
upokojenci ter prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelni ali delajo krajši 
delovni čas. 
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2. Drugo skupino upravičencev so predstavljali posamezniki s statusom invalida, 
skladno s 1. členom ZSVI. 

3. Pri invalidih, ki imajo status invalida po ZZRZI, sam status še ne pomeni materialne 
ogroženosti, zato bi bile te osebe upravičene do energetskega dodatka v primeru, da 
prejemajo določen socialni transfer (kot so denarna socialna pomoč, varstveni 
dodatek ali otroški dodatek do 6. dohodkovnega razreda). 

4. Pri tem se med prejemnike denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka štejejo 
posamezniki ali družine, ki so se znašle v materialni ogroženosti, kar je bilo 
ugotovljeno v postopku pridobivanja transferjev. Prav tako so prejemniki otroškega 
dodatka do 6. dohodkovnega razreda v slabšem materialnem položaju. 

5. Brezposelne osebe niso bile vključene med prejemnike, ker pogoj za prejemanje 
denarnega nadomestila za brezposelnost ni premoženjski status brezposelne osebe, 
ampak izpolnjevanje zakonskih pogojev za prejem. Zato brezposelni niso bili 
navedeni kot posebna skupina. Do pomoči so bile brezposelne osebe upravičene, če 
so prejemniki denarne socialne pomoči ali otroškega dodatka do 6. dohodkovnega 
razreda. 

MDDSZ je na koncu dodalo, da veljavni Zakon o socialno varstvenih prejemkih omogoča 
dodelitev izredne denarne socialne pomoči, če se posameznik ali družina znajde v materialni 
ogroženosti. Tako lahko za premostitev materialne ogroženosti zaradi visokih cen 
energentov pri pristojnem centru za socialno delo zaprosi za izredno denarno socialno 
pomoč. 

4. Poseg v zavarovano dobrino 

Po ZVarD pomeni diskriminacija vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako 
obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih 
okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje enakopravnega 
priznavanja, uživanja ali uresničevanja ne samo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
temveč tudi drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Skladno z navedenim je 
Zagovornik najprej ocenjeval, ali pogoji za dostop do ukrepa pomenijo poseg v zavarovano 
dobrino v smislu pridobitve pravice do določene ugodnosti. 

Namen Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov 
(ZUOPVCE) je bila določitev začasnih ukrepov na področju energetike, socialnega varstva in 
pravic iz javnih sredstev zaradi vpliva visokih cen energentov. Namen zakona je bil torej 
pomagati materialno najšibkejšim skupinam prebivalstva omiliti stanje, v katerem so se znašli 
zaradi visokih cen elektrike, plina in drugih energentov.  

Med sprejetimi ukrepi je bil tudi solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske 
revščine v višini 150 EUR (v nadaljevanju: solidarnostni dodatek). Obravnavani zakon v 2. 
členu določa upravičence do solidarnostnega dodatka, ki so dodatek prejeli do 15. aprila 
2022. Sredstva za izplačilo je država zagotovila iz Sklada za podnebne spremembe.  

Med upravičence sodijo upokojenci, ki prejemajo pokojnino nižjo od 1000 EUR na mesec, 
upravičenci do nadomestila za invalidnost po zakonu, ki ureja socialno vključevanje 
invalidov, prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do 
otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda, upravičenci do 
dodatka za veliko družino in rejniki (drugi odstavek 2. člena). 
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Obravnavani zakon je zakonsko ugodnost v obliki solidarnostnega dodatka podelil le 
določenim skupinam prebivalstva. S tem, ko do ugodnosti denarnega dodatka v višini 150 
EUR niso upravičeni vsi prebivalci Republike Slovenije, je podan poseg v zavarovano 
dobrino, v tem primeru do ugodnosti solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR. 

5. Skupine primerjave in relevantna osebna okoliščina

Pobudniki v predlogih in sporočilih zatrjujejo neenako obravnavo različnih kategorij socialno 
šibkih posameznikov. Zakon naj bi zagotavljal pomoč pri socialni stiski prebivalstva, vendar 
nekateri od upravičencev ne spadajo med socialno šibke, po drugi strani pa med upravičenci 
ni skupin, ki imajo prav tako nizke dohodke (npr. brezposelne osebe, zaposleni z nizkimi 
dohodki, med njimi tudi zaposlene invalidne osebe s statusom po ZZRZI, invalidne osebe, 
zaposlene za krajši delovni čas ipd.). 

Iz obrazložitve vladnega predloga zakona izhaja, da naj bi bili upravičenci do enkratnega 
solidarnostnega dodatka do slednjega upravičeni prav zaradi svojih naraščajočih socialnih 
stisk.5 Zagovornik v obravnavanem primeru zato kot osebno okoliščino, relevantno za to 
oceno diskriminatornosti, prepoznava premoženjsko stanje posameznikov.

Poleg premoženjskega stanja upravičencev je v konkretnem primeru ukrepa za naslavljanje 
energetske revščine pomembno upoštevati tudi višino izdatkov gospodinjstev za energente 
glede na razpoložljivi dohodek ter nizko energetsko učinkovitost gospodinjstva. »Energetska 
revščina«, ki jo naslavljajo sprejeti ukrepi, namreč pomeni razmere, v katerih gospodinjstva 
nimajo dostopa do osnovnih energetskih storitev. Primerno ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in 
energija za električne aparate so osnovne storitve, ki so temelj za dostojen življenjski 
standard in zdravje. Ti dobrini varujeta 78. člen ustave, po katerem je država dolžna 
ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, in 72. člen ustave, 
po katerem je država dolžna skrbeti za zdravo življenjsko okolje.

Zagovornik je v izvedeni oceni primerjal skupine upravičencev, ki so bili do solidarnostnega 
dodatka upravičeni na podlagi osebne okoliščine premoženjskega stanja, s skupino vseh 
ostalih prebivalcev, ki do ugodnosti solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR niso bili 
upravičeni. Upravičenost pridobitve ugodnosti solidarnostnega dodatka je ocenjeval z vidika 
zakonskih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za sprejem posebnih ukrepov, skladno s 17. in 
18. členom ZVarD. 

6. Sol idarnostni  dodatek kot  poseben ukrep za 
zagotavljanje enakosti 

Posebni ukrepi za zagotavljanje enakosti so začasni ukrepi, katerih cilj je zagotoviti 
uresničevanje pravice do enakega obravnavanja, enake možnosti ali dejansko enakost in 
udeležbo na področjih družbenega življenja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi 
določene osebne okoliščine. Posebni ukrepi se sprejmejo z namenom preprečevanja ali 
odpravljanja posledic takšnega položaja oziroma predstavljajo nadomestilo za manj ugoden 
položaj. Pri tem posebne ukrepe delimo na spodbujevalne ter pozitivne ukrepe. 
Spodbujevalni ukrepi dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude za osebe v 
manj ugodnem položaju na določenem področju ali v določenem okolju. Pozitivni ukrepi pa 
ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo prednost osebam z določeno 
osebno okoliščino in se lahko uporabijo zlasti, kadar pri teh osebah obstaja očitno 

                                               
5 Vlada Republike Slovenije, Predlog EVA 2022-2430-0011, URL: https://imss.dz-
rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-
01/d051e39a71085621a0ed93754cfee3a947b89d2aaaca8ea08416f543485fbc3b.  
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nesorazmerje v možnostih dostopa do uveljavljanja pravic, dobrin, storitev ali ugodnosti (17. 
člen ZVarD). 

Posebni ukrepi zasledujejo legitimen cilj odprave manj ugodnega položaja oseb z določeno 
osebno okoliščino. Ta cilj mora biti utemeljen na analizah o obstoju manj ugodnega položaja, 
ukrep pa mora biti potrebno in ustrezno sredstvo za odpravo takšnega položaja. Subjekti, ki 
sprejmejo posebne ukrepe (v tem primeru zakonodajalec in vlada), morajo po zakonu redno 
preverjati njihovo utemeljenost oziroma upravičenost njihovega nadaljnjega izvajanja. Če 
ugotovijo, da je cilj njihovega izvajanja dosežen, jih morajo nemudoma prenehati izvajati (18. 
člen ZVarD). 

V konkretnem primeru Zagovornik ukrep dodelitve solidarnostnega dodatka za odpravo 
posledic energetske revščine v višini 150 EUR prepoznava kot spodbujevalni ukrep, skladno 
z drugim odstavkom 17. člena ZVarD. Zagovornik je ugotavljal, ali dodeljena ugodnost za 
osebe v manj ugodnem položaju zaradi osebne okoliščine premoženjskega stanja zaradi 
socialnih posledic energetske revščine, izpolnjuje pogoje iz zakonskim določb, ki 
opredeljujejo spodbujevalne ukrepe.

6.1. Legitimnost cilja 

Ukrep solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR je eden izmed ukrepov, ki so bili sprejeti na 
podlagi ZUOPVCE. Glavni cilj zakona je bil omiliti posledice, ki so nastale zaradi podražitve 
cen goriv, ukrep solidarnostnega dodatka pa je bil namenjen odpravi posledic energetske 
revščine.

V obrazložitvi zakona je pojasnjeno, da so bile razlog za sprejem zakona spremenjene 
razmere na energetskih trgih, te pa so bile posledica več dejavnikov: oživitev gospodarstva 
po pandemiji, povečano povpraševanje po energiji (predvsem premoga in zemeljskega 
plina), zmanjšana dodatna oskrba Evrope s plinom zaradi tehničnih težav in nižjih naložb, 
manjše lastne proizvodnje ter nerezerviranih dodatnih količin plina iz Rusije in manjša 
proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov kot običajno.

Glede na stanje na evropskih trgih je Evropska Komisija (v nadaljevanju: EK) v svojem 
poročilu COM (2021) 660 z dne 13. 10. 20216 navedla nekaj možnih ukrepov za takojšnje 
odzivanje držav članic. Med naštetimi predlogi ukrepov je bil tudi ukrep krizne dohodkovne 
podpore za prizadeta gospodinjstva, pri katerem naj bi šlo za enkratni znesek oziroma 
časovno omejeno pomoč na gospodinjstvo pri plačilu položnice. EK je v sporočilu predlagala, 
naj bo ukrep  enkraten, da se na dolgi rok vseeno zadrži motivacija k zmanjšanju porabe 
energije in k investiranju v energetsko učinkovite ukrepe. 

Zagovornik ugotavlja, da sprejetje ukrepov oziroma konkretnega ukrepa solidarnostnega 
dodatka sledi smernicam, ki jih je na tem področju postavila EK. Zagovornik pri ukrepu 
enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR prepoznava legitimen cilj omilitve 
posledic zvišanja cen energentov za materialno najbolj ogrožene skupine prebivalstva ter za 
odpravo energetske revščine. 

6.2. Pogoj analize o obstoju manj ugodnega položaja oseb 
z določeno osebno okoliščino 

                                               
6 Evropska Komisija: Spopadanje z naraščajočimi cenami energije: nabor orodij za ukrepanje in 
podporo, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021DC0660&from=EN.  
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Spodbujevalni ukrepi morajo po 18. členu ZVarD temeljiti na analizah o obstoju manj 
ugodnega položaja oseb z določeno osebno okoliščino, torej na analizah, ki utemeljujejo 
dejansko potrebo po odpravi manj ugodnega položaja.    

Utemeljitev manj ugodnega položaja upravičencev do solidarnostnega dodatka bi morala po 
Zagovornikovem mnenju temeljiti na analizi manj ugodnega položaja oseb na podlagi osebne 
okoliščine premoženjskega stanja, v povezavi z nezmožnostjo zadovoljevanja osnovnih 
potreb po energiji zaradi neustreznih bivanjskih razmer ali nezmožnosti izpolnjevanja teh 
potreb po dostopnih cenah. S takšno analizo bi vlada in zatem zakonodajalec lahko 
utemeljila ukrep dodelitve denarnega zneska v višini 150 EUR upravičencem. 

Med skupine upravičencev do denarne pomoči skladno z drugim odstavkom 2. člena 
ZUOPVCE spadajo: 

- upokojenci, katerih prejemek za mesec december je znašal manj kot 1000 EUR;
- upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021 po zakonu, ki ureja 
socialno vključevanje invalidov;
- prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021;
- upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za 
mesec december 2021;
- upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021;
- rejniki. 

Zagovornik ugotavlja, da za naštete skupine upravičencev ni mogoče razbrati, v kakšnem 
smislu so določeni upravičenci v manj ugodnem položaju na podlagi svojega 
premoženjskega stanja v povezavi z nezmožnostjo dostopa do osnovnih energetskih 
storitev, v primerjavi z ostalo populacijo, ki do ukrepa ni bila upravičena. Zagovornik kot 
skupine upravičenčev, ki so dejansko v manj ugodnem položaju na podlagi svojega 
premoženjskega stanja oziroma gmotnega položaja, prepoznava upravičence – prejemnike 
nadomestila za invalidnost po ZSVI, upravičence do denarne socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka ter upravičence do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega 
dohodkovnega razreda. 

Upravičenci iz druge alineje zakona so osebe s statusom invalida po ZSVI. Gre za 
posameznike s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne 
morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne 
morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za 
preživljanje. Višina nadomestila za invalidnost, ki ga prejmejo osebe za pokrivanje svojih 
življenjskih stroškov, je enaka seštevku denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. 
Višina denarne socialne pomoči ter varstvenega dodatka se sicer redno usklajuje z višino 
minimalnih življenjskih stroškov (trenutno je višina izredne denarne socialne pomoči 421, 89 
EUR, višina varstvenega dodatka pa 198, 29 EUR, decembra 2021 sta bila zneska nižja). 
Višina samega nadomestila za invalidnost za osebe, ki se ne morejo socialno vključevati v 
skupnost, je okoli 600 EUR. Zagovornik to skupino upravičencev prepoznava kot skupino 
upravičencev, ki je dejansko v manj ugodnem položaju od povprečja na podlagi svoje 
osebne okoliščine premoženjskega stanja oziroma gmotnega položaja.

Zagovornik kot ustrezno določeno skupino prepoznava tudi upravičence, ki prejemajo 
denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek. Denarno socialno pomoč prejemajo 
osebe, ki nimajo prihodkov in premoženja, ki bi jim omogočalo preživetje, namenjena je 
zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb. Z varstvenim dodatkom se zagotavljajo 
ranljivim osebam sredstva za kritje življenjskih stroškov. Gre za samostojno 
socialnovarstveno pravico za tiste, ki si lastne materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi 
okoliščin, na katere ne morejo vplivati. Gre za osebe, ki so trajno nezmožne za delo (osebe s 
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statusom invalida I. kategorije, invalidsko upokojeni za polni delovni čas, imajo status 
invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb, imajo mnenje 
invalidske komisije o trajni nezmožnosti za delo), starejše osebe nad 63 (ženske) in 65 
(moški) let, ki niso delovno aktivne, ter osebe, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti 
zaradi okoliščin, na katere same nimajo vpliva. Višina varstvenega dodatka je odvisna od 
cenzusa za varstveni dodatek in lastnega dohodka. Trenutno je cenzus za varstveni dodatek 
za samsko osebo 620,18 EUR. Tudi ta skupina upravičencev je v manj ugodnem položaju od 
povprečja na podlagi svoje osebne okoliščine premoženjskega stanja oziroma gmotnega 
položaja. 

V četrti alineji drugega odstavka 2. člena ZUOPVCE so določeni upravičenci, ki so upravičeni 
do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda. Otroški 
dodatek je sicer dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otrok. 
Upravičenci do 6. dohodkovnega razreda pa so posamezniki z nizkimi dohodki. V trenutno 
veljavni 6. dohodkovni razred spadajo posamezniki s povprečnim mesečnim dohodkom do 
713,91 EUR. V decembru 2021 je bil cenzus nižji. Tako kot prejšnji dve skupini upravičencev 
so tudi upravičenci do otroškega dodatka do 6. dohodkovnega razreda po Zagovornikovem
mnenju ustrezno določeni kot skupina, ki je v slabšem premoženjskem položaju od 
povprečja. 

Na podlagi javno dostopnih podatkov Zagovornik ugotavlja, da ni mogoče razbrati, v 
kakšnem smislu so bili določeni upravičenci iz pete in šeste alineje drugega odstavka 2. 
člena ZUOPVCE. Ti kot upravičence določata vse prejemnike dodatka za veliko družino in 
na splošno vse rejnike. Do dodatka za veliko družino, ki se izplača v enkratnem znesku in je 
namenjen družinam s tremi ali več otroki,7 je upravičen eden od staršev, ki živi z otroki v 
skupnem gospodinjstvu, za izplačilo pa družinski prejemki niso pomembni. Do dodatka za 
veliko družno so tako upravičene vse velike družine, ne glede na dohodke staršev. To 
pomeni, da so bile tudi do solidarnostnega dodatka  upravičene vse velike družine, ne glede 
na njihovo premoženjsko stanje oziroma gmotni položaj. Enako velja za upravičence rejnike. 
Do solidarnostnega dodatka so bili upravičeni vsi rejniki, ne glede na njihovo premoženjsko 
stanje. Zagovornik v zvezi s tema dvema skupinama upravičencev ugotavlja, da utemeljitev 
dodelitve denarne ugodnosti v višini 150 EUR ne izhaja iz kakršnekoli analize o manj 
ugodnem položaju na podlagi osebne okoliščine premoženjskega stanja, zakonodajalec pa 
jim je dodelil denarno ugodnost brez upoštevanja, ali takšno denarno pomoč sploh 
potrebujejo. 

Zagovornik podobno ugotavlja tudi glede določitve upravičencev, ki prejmejo pokojnino, ki je 
nižja od 1000 EUR. Pri tem lahko upokojenca, ki sta zakonca in oba prejemata do 1000 
EUR, prejmeta dva solidarnostnega dodatka, torej v skupni vrednosti 300 EUR, kar ne velja 
za nobeno izmed ostalih skupin upravičencev. Pri vseh ostalih skupinah namreč velja, da 
upravičenci prejmejo solidarnostni dodatek le v primeru, če njihovi družinski člani niso 
upravičeni do dodatka. V primeru, da je eden izmed zakoncev upravičen do solidarnostnega 
dodatka, ker prejema nadomestilo za invalidnost, drugi pa, ker prejema denarno socialno 
pomoč, lahko prejme dodatek le eden izmed njiju, torej prejmeta skupaj 150 EUR.

Iz obrazložitve zakona in prejetih pojasnil tudi ni jasno, na kakšni podlagi je pri upokojencih 
določena meja 1000 EUR. Ostale skupine upravičencev so do solidarnostnega dodatka 
upravičene, ker prejemajo precej nižje zneske od 1000 EUR (npr. prejemniki denarne 
socialne pomoči, invalidskega nadomestila, varstvenega dodatka, prejemniki otroškega 
dodatka do vključno šestega dohodkovnega razreda), po drugi strani pa med upravičenci ni 
npr. zaposlenih, ki delajo za minimalno plačo, ki je decembra 2021 znašala 749, 65 EUR 

                                               
7 GOV.SI: Dodatek za veliko družino za leto 2022, URL: https://www.gov.si/novice/2022-03-07-
dodatek-za-veliko-druzino-za-leto-2022/.  
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neto, kar je veliko manj kot 1000 EUR. Do dodatka tudi niso bili upravičeni mnogi drugi 
posamezniki, zaposleni, samozaposleni, brezposelni, ki imajo dohodke nižje od 1000 EUR, a 
ne spadajo v katero izmed določenih skupin upravičencev. Zagovornik tako tudi za skupino 
upokojencev s pokojnino do 1000 EUR ugotavlja, da njihova upravičenost do dodatka ne 
temelji na ustrezni analizi in utemeljitvah. 

Poleg vsega naštetega glede utemeljenosti skupin upravičencev na podlagi premoženjskega 
stanja Zagovornik dodatno poudarja, da ukrep dejansko naslavlja pomoč pri energetski 
revščini, torej je namenjen energetsko revnim gospodinjstvom. Energetska revščina je 
stanje, v katerem je gospodinjstvo z nizkimi dohodki in ki ne more zadovoljiti svojih osnovnih 
potreb po energiji oziroma nima dostopa do osnovnih energetskih storitev. Gre za storitve, ki 
so sicer temelj za dostojen življenjski standard. Merili za naslavljanje ukrepov za odpravo 
energetske revščine sta tako nizko premoženjsko stanje oziroma gmotni položaj 
upravičencev in hkrati dejstvo, da prebivajo v prostorih z nizko energetsko učinkovitostjo. 

Na podlagi javno dostopnih podatkov in pojasnil s strani MI ter MDDSZ ni razvidno, da bi 
pripravljavec zakona pri določanju kroga upravičencev upošteval tudi dodaten pogoj nizke 
energijske učinkovitosti upravičencev. Prav tako ni bila izdelana analiza, ki bi določila merila, 
kdaj je prostor nizko energetsko učinkovit. Pri ukrepu naslavljanja posledic energetske 
revščine namreč ne gre za naslavljanje splošne revščine prebivalstva, ampak za naslavljanje 
specifične oblike revščine, ki ni striktno odvisna le od prihodkov posameznika oziroma 
gospodinjstva. 

Zagovornik na podlagi vsega navedenega zaključuje, da bi bilo z vidika izpolnjevanja 
zakonskih določb ZVarD ustrezneje, da bi zakonodajalec solidarnostni dodatek v višini 150 
EUR namenil posameznim skupinam upravičencev, ki glede na podatke sodijo v ranljive 
skupine prebivalstva zaradi svoje osebne okoliščine premoženjskega stanja. Kljub temu, da 
določene skupine upravičencev tem kriterijem sicer ustrezajo, so po drugi strani med 
upravičenimi skupinami posameznikov tudi takšni, ki so bili do denarnih dodatkov upravičeni 
ne glede na njihovo potrebo zaradi premoženjskega stanja, oziroma med skupinami 
upravičencev po drugi strani ni posameznikov, ki bi prav na podlagi svojih nizkih dohodkov in 
slabega gmotnega položaja takšen solidarnosti dodatek potrebovali veliko bolj. 

6.3. Ustreznost (primernost) sredstev za doseganje cilja 

Z vidika kriterija ustreznosti je Zagovornik ocenjeval, ali dodelitev solidarnostnega dodatka v 
višini 150 EUR za odpravo posledic energetske revščine predstavlja primeren in ustrezen 
ukrep za dosego zasledovanega cilja v smislu, da je tak cilj s presojanim ukrepom dejansko 
mogoče doseči. 

Obravnavani ukrep zasleduje legitimen cilj omilitve posledic, ki so nastale zaradi podražitve 
cen energentov, posledica pa je energetska revščina. Zagovornik ugotavlja, da je določena 
denarna pomoč lahko ustrezen ukrep, vendar pa se v konkretnem  primeru z vidika 
ustreznosti ter tega, kdo sploh so upravičenci, postavlja predvsem vprašanje o pravočasnosti 
oziroma časovni ustreznosti ukrepa. 

Zakonodajalec se je v obrazložitvi zakonodaje skliceval na dokument EK o spopadanju z 
naraščajočimi cenami energije (št. dokumenta COM (2021) 660 final), v katerem EK 
predstavi nabor orodij za ukrepanje in podporo (v nadaljevanju: Sporočilo EK).  V obrazložitvi 
zakona je navedeno tudi, da je v Sporočilu EK med možnimi ukrepi za takojšnje odzivanje 
držav članic predlagana tudi krizna dohodkovna podpora za prizadeta gospodinjstva, v obliki 
enkratnega zneska ali časovno omejene pomoči na gospodinjstvo pri plačilu položnic. Ukrep 
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mora biti enkraten, da se na dolgi rok vseeno zadrži motivacija k zmanjšanju porabe energije 
in k investiranju v energetsko učinkovite ukrepe.8

V Sporočilu EK so res predlagani ukrepi, ki naj bi jih sprejele države članice za ublažitev 
učinkov visokih cen energije za najbolj ranljive prebivalce, vendar Zagovornik po preučitvi 
dokumenta EK ugotavlja, da predlaganim rešitvam slovenski zakonodajalec ni sledil. 
Sporočilo EK govori o energetsko revnih gospodinjstvih in energetsko revnih končnih 
uporabnikih. Kot že navedeno, gre v tem primeru sicer za posameznike z nizkimi dohodki, 
vendar je pri energetski revščini bistveno, da si posamezniki oziroma energetsko revna 
gospodinjstva ne morejo zadovoljiti osnovnih potreb po energiji oziroma za zagotavljanje 
energije ta gospodinjstva porabijo nesorazmerno visok delež svojih dohodkov. Ukrepi, ki naj 
bi jih sprejele države članice, naj torej naslavljajo energetsko revne posameznike ter 
gospodinjstva. Kot sicer predhodno že obrazloženo, zakonodajalec v konkretnem primeru pri 
določitvi upravičencev do denarne pomoči ni upošteval energetske revščine posameznikov 
oziroma gospodinjstev, v določenih primerih skupin upravičencev pa ni upošteval niti tega, ali 
sploh gre za osebe z nizkimi dohodki. Po drugi strani do ukrepa niso bili upravičeni mnogi 
posamezniki, ki spadajo v ranljive skupine na podlagi svojega premoženjskega stanja ter 
sodijo v energetsko revna gospodinjstva. S tega vidika je določitev upravičencev, pri katerih 
ni upoštevano njihovo premoženjsko stanje, niti njihova nezmožnost zadovoljevanja 
osnovnih potreb po energiji, neustrezna. Legitimnega cilja pomoči pri omilitvi posledic 
energetske revščine se namreč ne more zagotoviti na način, da se denarna ugodnost 
pomoči nameni posameznikom, ki niso energetsko revni, po drugi strani pa se velik delež 
takšnih posameznikov in gospodinjstev izpusti iz kroga upravičencev. 

V obrazložitvi zakona je navedeno, da je bilo potrebno sprejeti nov zakon z nujnimi ukrepi 
zaradi naraščajočih socialnih stisk prebivalstva zaradi vpliva visokih cen energentov. Cilj 
zakona je bil predvsem omilitev posledic, ki so nastale zaradi podražitve cen energentov. Kot 
že omenjeno, je zakonodajalec v pripravi zakona sledil priporočilom EK, ki je v svojem 
sporočilu predlagala različne možne ukrepe, ki naj jih sprejmejo države članice. EK je 
sporočilo z naborom ukrepov poslala Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij dne 13. 10. 2021. V Sporočilu 
EK je zapisano, da se EU trenutno sooča z velikim porastom cen energije, ki je posledica 
predvsem povečanega povpraševanja po energiji na splošno in zlasti po plinu, predvsem 
zato, ker se je Evropa v tistim obdobju izvijala primežu krize zaradi COVID-19. Čeprav okvir 
politike EU omogoča državam članicam, da nemudoma sprejmejo ciljno usmerjene ukrepe 
za zaščito ranljivih potrošnikov in za ublažitev učinkov na industrijo, je želela EK pripraviti 
sporočilo, v katerem je predstavljen nabor orodij, ki bi omogočila usklajen pristop za zaščito 
najbolj ogroženih. EK je v oktobrskem sporočilu večkrat navedla, da trenutni (oktobra 2021) 
porast cen zahteva hiter in usklajen odziv držav članic. Med ukrepe, ki naj se sprejemajo 
takoj, je EK uvrstila tudi takojšnje ukrepe za zaščito odjemalcev v obliki posebnih socialnih 
plačil, da se jim kratkoročno pomaga plačevati položnice za energijo.9

EK je že sredi oktobra države članice pozvala k takojšnjemu ukrepanju pred zimsko sezono. 
Vlada RS je ZUOPVCE sprejela 22. 2. 2022, v veljavnost pa je stopil 5. 3. 2022. Pri tem je v 
zakonu določila, da nekateri ukrepi, kot je oprostitev plačila omrežnine ter prispevka za 
zagotavljanje podpor v proizvodnji energije, veljajo že za februar 2022, izplačilo 
solidarnostnega dodatka pa je bilo izplačano šele 14. 4. 2022.10 Kljub izrecnim opozorilom 

                                               
8 Predlog EVA 2022-2430-0011, str. 2-3. 
9 Evropska Komisija: Spopadanje z naraščajočimi cenami energije: nabor orodij za ukrepanje in 
podporo. 
10 Slovenija je primerjalno z drugimi državami članicami EU svoje ukrepe za pomoč pri naslavljanju 
visokih cen energentov sprejela izjemno pozno. Večina držav članic je namreč ukrepala že v jesenskih 
mesecih leta 2021. To izhaja iz primerjalnih podatkov na spletni strani: Bruegel, National policies to 
shield consumers from rising energy prices, URL: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-
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EK o takojšnjem ukrepanju držav članic, pred zimskimi meseci, se je zakonodajalec za 
ukrep, ki naj bi naslovil prav povišanje cen energentov in posledično socialnih stisk, ki so bile 
najbolj očitne prav med zimsko kurilno sezono, odločil šele po 5 mesecih, po tem, ko je bila 
glavna kurilna sezona že končana. Glede na vse okoliščine in priporočila EK bi bil ukrep 
dodelitve denarne pomoči, ki naj bi naslavljal socialno stisko energetsko revnih 
gospodinjstev, veliko bolj smiseln in ustreznejši v zimskem času, ko so bile stiske zaradi 
visokih cen energentov najvišje. 

Zagovornik na podlagi navedenih razlogov ocenjuje, da je konkreten ukrep dodelitve 
solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR, ki je bil izplačan 14. 4. 2020, časovno in 
vsebinsko neustrezen z vidika odpravljanja posledic energetske revščine.

6.4. Potrebnost (nujnost) sredstev za doseganje cilja 

Z vidika kriterija potrebnosti oziroma nujnosti ukrepov je Zagovornik ocenjeval, ali je ukrep 
sploh nujen (nujno potreben) za dosego zasledovanega cilja, v smislu, da cilja ni mogoče (v 
enaki meri) doseči z drugim, blažjim ukrepom. 

Tudi z vidika nujnosti Zagovornik ocenjuje, da obravnavani ukrep solidarnostnega dodatka za 
tiste, ki niso energetsko revni, ni bi nujen. Kot že pojasnjeno, upravičenost dodelitve 
energetskega solidarnostnega dodatka pri določenih skupinah upravičencev ne temelji na 
izvedeni analizi o utemeljenosti dodelitve ali kakršnihkoli drugih podatkih. Z vidika 
posameznikov, ki zaradi svojega gmotnega položaja v povezi z zmožnostjo zagotavljanja 
osnovnih energetskih potreb solidarnostnega energetskega dodatka ne potrebujejo, takšen 
ukrep ne predstavlja nujnega ukrepa. Zagovornik v zvezi z nujnostjo ukrepa ugotavlja, da bi 
bilo mogoče legitimen cilj zagotavljati tudi z blažjim ukrepom. 

Ukrep dodelitve solidarnostnega dodatka, s katerim se zagotovi denarna pomoč energetsko 
revnim posameznikom in gospodinjstvom, bi bilo smiselno glede na omejene finančne 
resurse dodeliti posameznikom, ki takšno pomoč v obliki denarnega zneska tudi dejansko 
potrebujejo. Pri dodelitvi kakršnih koli denarnih ukrepov je namreč bistveno, da jih dobijo 
skupine prebivalstva, ki jih potrebujejo zaradi svojega premoženjskega stanja. Dodelitev 
denarne ugodnosti v višini 150 EUR (tudi 200 EUR v primeru velikih družin) za skupine 
upravičencev, ki niso utemeljene na kakršnih koli podatkih o njihovem neenakem položaju na 
podlagi premoženjskega stanja, je neustrezna tako z vidika tistih posameznikov, ki zaradi 
svojega premoženjskega stanja oziroma gmotnega položaja takšnega ukrepa ne potrebujejo, 
kakor z vidika posameznikov, ki bi zaradi svojega gmotnega položaja v povezavi z 
nezmožnostjo zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb pomoč v obliki solidarnostnega 
dodatka potrebovali.

Pri tem se z vidika ustreznosti oziroma nujnosti dodatno postavlja tudi vprašanje določitve 
ukrepa kot pavšalnega zneska v višini 150 EUR. Denarni znesek ni bil namenski, domnevno 
energetsko revnim posameznikom in gospodinjstvom pa je bil dodeljen v obdobju, ko je bila 
glavna kurilna sezona že končana. EK je v svojem poročilu pri naboru ukrepov predlagala, 
da naj države članice tistim, ki so najbolj ogroženi, dajo posebna socialna plačila, s katerimi 
bi se jim pomagalo plačevati položnice. Po Zagovornikovem mnenju bi bilo ustrezneje 
solidarnostni dodatek dodeliti bodisi v obliki namenskega bona, ki bi se lahko porabil le za 
plačila položnic oziroma za zagotavljanje oskrbe z energijo, bodisi bi zakonodajalec za 
pomoč pri plačilu stroškov poskrbel neposredno na drug način. Pri tem bi se lahko višina 
solidarnostnega dodatka tudi prilagodila višini dejanskih potreb najbolj ranljivih skupin, torej 
dejanski višini njihovih stroškov. Tudi s tega vidika se zdi tako pavšalni denarni znesek, ki se 
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je lahko porabil za karkoli, ne nujno za pomoč pri naslavljanju energetske revščine, in ki je bil 
izplačan z nekajmesečno zamudo, neustrezen in ne nujno potreben ukrep v takšni obliki. 

6.5. Začasnost in spremljanje

Zadnji bistveni pogoj posebnih ukrepov je njihova začasnost trajanja. Z začasnostjo trajanja 
je neposredno povezana tudi zahteva neprestanega spremljanja njihovih učinkov. Ukrep 
energetskega solidarnostnega dodatka je bil prediven kot enkratno izplačilo, zato začasnost 
njegovega izvajanja ter dolžnost spremljanja ukrepa z vidika utemeljenosti v zakonu ni 
dodatno predvidena. 

7. Sklepna ocena Zagovornika

Zagovornik je v izvedeni oceni ugotovil, da je energetski solidarnostni dodatek v višini 150 
EUR spodbujevalni ukrep, ki pa ne izpolnjuje pogojev po 18. členu ZVarD. Zagovornik je kot 
bistveno pri ukrepu ugotovil, da za namen uvedbe ukrepa niso bile pripravljene analize, ki bi 
dokazovale manj ugoden položaj vseh različnih kategorij upravičencev, ki bi tak denarni 
dodatek potrebovale. Poleg tega je Zagovornik ukrep ocenil kot neustrezen in ne nujno 
potreben za doseganje sicer legitimnega cilja z vidika tistih skupin, ki niso energetsko revne. 

Pri sprejemanju zakonsko dopustnega spodbujevalnega ukrepa mora zakonodajalec slediti 
določbam ZVarD. To je treba upoštevati zlasti pri posebnih ukrepih, ki podeljujejo določeni 
kategoriji prebivalcev brezplačne ugodnosti oziroma denarne zneske, tudi v primeru denarnih 
dodatkov. Dodeljevanje denarnih ugodnosti mora biti po zakonu utemeljeno na analizah, ki 
dokazujejo in upravičujejo dejansko potrebo po odpravi manj ugodnega položaja oseb z 
določeno osebno okoliščino (premoženjsko stanje v povezavi z nezmožnostjo zagotavljanja 
osnovnih energetskih potreb). V nasprotnem primeru ne gre več za ugodnost, ki bi bila 
usmerjena k odpravi neenakosti upravičencev, ki so zaradi določene osebne okoliščine v 
manj ugodnem položaju od povprečja.  

Glede na navedeno je Zagovornik ugotovil, da spodbujevalni ukrep iz Zakona o nujnih 
ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov ne izpolnjuje pogojev po 
18. členu ZVarD. Zagovornik bo na podlagi izvedene ocene skladno z 38. členom ZVarD na 
Vlado RS naslovil priporočilo pristojnim organom.

Pripravila: 
Nika Stroligo Urankar      Miha Lobnik 
Svetovalka Zagovornika II                                        ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
      

Poslano:
- zbirka dok. gradiva.
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