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Številka: 050-10/2022/7
Datum: 27. 10. 2022

Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede sprememb Zakona o nujnih 
ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov  

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel večje število pobud za izvedbo 
ocene diskriminatornosti določb Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen 
energentov (v nadaljevanju: ZUOPVCE), ki ureja začasne ukrepe na področju energetike, socialnega 
varstva in pravic iz javnih sredstev in na podlagi katerega je bil upravičencem izplačan enkratni 
solidarnostni dodatek v višini 150€. 

Zagovornik je v zadevi skladno z 38. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo izvedel oceno 
diskriminatornosti  ZUOPVCE v delu, ki določa upravičence do solidarnostnega dodatka za odpravo 
posledic energetske revščine v višini 150€. V oceni je ugotovil, da gre pri ukrepu dodelitve 
solidarnostnega dodata za spodbujevalen ukrep, ki pa ne izpolnjuje pogojev po 18. členu Zakona o 
varstvu pred diskriminacijo (v nadaljevanju: ZVarD). Zagovornik je kot bistveno ugotovil, da za namen 
uvedbe ukrepa niso bile pripravljene analize, ki bi dokazovale manj položaj vseh kategorij 
upravičencev, ki bi tak dodatek potrebovali. Poleg tega je Zagovornik ukrep ocenil kot neustrezen in 
ne nujno potreben za doseganje sicer legitimnega cilja. Pri sprejemanju zakonsko dopustnega 
spodbujevalnega ukrepa mora zakonodajalec slediti določbam 17. in 18. člena ZVarD. 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. 

Zagovornik načela enakosti Vladi Republike Slovenije skladno z 21. členom ZVarD priporoča, 
naj pri sprejemanju ukrepov, s katerimi naslavlja odpravo posledic energetske revščine, v 
skladu z 18. členom ZVarD utemelji kategorije upravičencev do dodatkov na izvedenih analizah 
ter pri določanju kategorij upravičencev upošteva njihovo premoženjsko stanje ter dejansko 
nezmožnost zagotavljanja osnovnih energetskih potreb. 

Vljudno vas naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju 
priporočila.

S spoštovanjem,   

      Miha Lobnik 
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Vlada Republike Slovenije 
Gregorčičeva ulica 20, 25 
1000 Ljubljana
E: gp.gs@gov.si
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 050-10/2022/7
- Ocena zakona št. 050-10/2022/6 z dne 24. 10. 2022

Poslano:
- naslovniku (e-pošta), 
- zbirka dok. gradiva

V vednost: 
- Urad Predsednika republike (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)  
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)  
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)  
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si) 
- Ministrstvo za infrastrukturo (po e-pošti: gp.mzi@gov.si)
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (po e-pošti: gp.mddsz@gov.si)
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU 
ŠT. 050-10/2022/7

Zagovornik načela enakosti Vladi Republike Slovenije skladno z 21. členom ZVarD priporoča, 
naj pri sprejemanju ukrepov, s katerimi naslavlja odpravo posledic energetske revščine, v
skladu z 18. členom ZVarD utemelji kategorije upravičencev do dodatkov na izvedenih analizah 
ter pri določanju kategorij upravičencev upošteva njihovo premoženjsko stanje ter dejansko 
nezmožnost zagotavljanja osnovnih energetskih potreb. 

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel večje število pobud za izvedbo 
ocene diskriminatornosti določb Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen 
energentov (v nadaljevanju: ZUOPVCE),  ki 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 določba, ki določeni skupini 
upravičencev namenja enkratni solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine v višini 
150€, na neenak način obravnava različne kategorije socialno šibkih prebivalcev. Pomoč naj bi bila 
razdeljena arbitrarno in nepravično. Posledica tega je domnevna 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, ki ureja socialno vključevanje invalidov in so do dodatka upravičeni, ter 
invalidi, ki imajo status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v 
nadaljevanju: ZZRZI)1 in do dodatka niso upravičeni. V pobudah je bilo izpostavljeno, da zakon kljub 
namenu odpravljanja energetske revščine med upravičence ni uvrstil brezposelnih oseb, ne tistih, ki 
prejemajo nadomestilo za brezposelnost, kot tudi ne tistih, ki nadomestila za brezposelnost s strani 
države ne prejemajo. 

Na podlagi navedb se je Zagovornik odločil začeti postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 
določb ZUOPVC. Zagovornik lahko v skladu z 38. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo (v 
nadaljevanju: ZVarD) 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.

Ukrep solidarnostnega dodatka v višini 150 EUR je eden izmed ukrepov, ki so bili sprejeti na podlagi 
ZUOPVCE. Namen tega zakona je bil določiti začasne ukrepe na področju energetike, socialnega 
varstva in pravic iz javnih sredstev, zaradi vpliva visokih cen energentov. Med sprejetimi ukrepi je bil 
tudi solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine (solidarnostni dodatek) v višini 150 
EUR. Zakon v 2. členu določa upravičence do solidarnostnega dodatka, ki so dodatek prejeli do 15. 
aprila 2022. Sredstva za izplačilo so se zagotovila iz Sklada za podnebne spremembe. 

Z zakonom je država podelila zakonsko ugodnost v obliki solidarnostnega dodatka le določenim 
skupinam upravičencev, med katere 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 ZUOPVCE). Ker do zakonsko določene ugodnosti denarnega dodatka v višini 
150 EUR niso upravičeni vsi prebivalci Republike Slovenije, je podan poseg v zavarovano dobrino za 
osebe, ki do dodatka niso upravičene.  

Zagovornik je dodelitev dodatka prepoznal kot posebni spodbujevalni ukrep. Posebni ukrepi za 
zagotavljanje enakosti 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 zaradi določene osebne okoliščine v manj ugodnem položaju. Posebni ukrepi se sprejmejo 
z namenom preprečevanja ali odpravljanja posledic takšnega položaja oziroma kot nadomestilo za 
manj ugoden položaj. Posebne ukrepe delimo na spodbujevalne in pozitivne. 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, 

                                               
1 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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kadar pri teh osebah obstaja očitno nesorazmerje v možnostih dostopa do uveljavljanja pravic, dobrin, 
storitev ali ugodnosti (17. člen ZVarD). 

Posebni ukrepi imajo legitimni cilj odpraviti manj ugoden položaj 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).

Pri sprejemanju zakonsko dopustnega spodbujevalnega ukrepa mora zakonodajalec slediti določbam 
ZVarD. 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 glede legitimnosti ciljev, ki jih ukrepi zasledujejo, ugotovil, da je sprejetje konkretnega 
ukrepa sledilo smernicam, ki jih je na tem področju postavila Evropska Komisija. Ukrep je namenjen 
omilitvi posledic zvišanja cen energentov za materialno najbolj ogrožene skupine prebivalstva ter za 
odpravo energetske revščine. Cilj je zato ocenil kot legitimen. Nato pa je Zagovornik ugotovil, da za 
namen uvedbe ukrepa podelitve energetskega solidarnostnega dodatka niso bile pripravljene analize, 
ki bi dokazovale manj ugoden premoženjski položaj nekaterih skupin upravičencev, poleg tega pa 
pripravljavec zakona pri določanju kroga upravičencev ni upošteval dodatnega pogoja nizke 
energijske učinkovitosti upravičencev. Ni bila izdelana kakršna koli 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, temveč tudi od njegovih 
izdatkov za energente. 

Poleg tega je ocenil  ukrep tudi kot neustrezen in ne nujen za doseganje sicer legitimnih ciljev. Glede 
pogoja ustreznosti je Zagovornik najprej ponovno poudaril, da zakonodajalec v konkretnem primeru pri 
določitvi upravičencev do denarne pomoči ni presojal 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, velik delež takšnih 
posameznikov in gospodinjstev pa izpusti iz kroga upravičencev. Poleg navedenega je Zagovornik kot 
neustreznega ocenil tudi čas izplačila solidarnostnega dodatka glede na siceršnjo njegovo 
zasledovanje legitimnega cilja odprave posledic višanja cene energentov in naslavljanja energetske 
revščine. Evropska komisija (EK) je namreč v svojem sporočilu iz oktobra 2021 izrecno navedla, da 
takratni 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.2 Vlada RS je ZUOPVCE sprejela 22. 2. 2022, 
veljati je začel 5. 3. 2022. V zakonu je bilo določeno, da bo solidarnostni dodatek izplačan šele 14. 4. 
2022. Kljub izrecnim opozorilom 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. 

Glede pogoja nujnosti je Zagovornik ocenil, da z vidika posameznikov, ki zaradi svojega gmotnega 
položaja v povezi z zmožnostjo zagotavljana osnovnih energetskih potreb solidarnostnega 
energetskega dodatka ne potrebujejo, takšen ukrep ne predstavlja nujnega ukrepa. 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. Za skupine upravičencev, za katere ni bil 
določen primerljiv premoženjski cenzus kot za ostale, tega ni mogoče potrditi. 

                                               
2 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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