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1. člen 

(vsebina zakona) 

 
S tem zakonom se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin z namenom 

blažitve posledic draginje, kot začasni ukrepi na področju socialne varnosti za najbolj ranljive skupine prebivalstva 
določajo:  

 energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, 

 energetski dodatek za invalide in 

 začasen odstop od določb Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 
99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk; v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) in Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 
56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 
75/17, 77/18, 47/19, 189/20 – ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZUPJS). 

2. člen 
(energetski dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka) 

(1) Upravičenci oziroma upravičenke (v nadaljnjem besedilu: upravičenci) do energetskega dodatka po tem 
členu so prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po ZSVarPre. Upravičenost do 
energetskega dodatka se ugotavlja na podlagi prve odločbe do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega 
dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. marca 2023.  
 

(2) Če se med povezane osebe po ZUPJS za prejemnika denarne socialne pomoči oziroma varstvenega 
dodatka upošteva oseba, ki se je že upoštevala pri upravičenju do energetskega dodatka pri drugem prejemniku, 
prejemnik ni upravičen do energetskega dodatka. Pogoj iz prejšnjega stavka ne velja za otroke v skupnem varstvu 
in vzgoji iz drugega odstavka 26. člena ZSVarPre. 

(3) Višina energetskega dodatka iz prvega odstavka tega člena znaša: 

− 200 eurov za samske osebe; 
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− 200 eurov za družine z enim staršem, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok 
dodeljen v skupno varstvo in vzgojo; 

− 314 eurov za dvostarševske družine, povečan za 118 eurov za vsakega otroka ali za 59 eurov, če je otrok 
dodeljen v skupno varstvo in vzgojo; 

− 314 eurov za osebi, ki sta v zakonski zvezi ali zunajzakonski skupnosti brez otrok. 

(4) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena so do energetskega dodatka iz tega člena upravičeni samo 
enkrat. 
 

(5) Če se pravna podlaga iz prvega odstavka tega člena spremeni ali odpade, se izplačan energetski 
dodatek iz tega člena ne šteje za neupravičeno prejeta javna sredstva in ga ni treba vračati. 

(6) Energetski dodatek iz tega člena izplača ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, prejemniku denarne 
socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka tako, kot je določeno za izplačilo denarne socialne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po izdaji prve odločbe 
do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, veljavne kadarkoli v obdobju od 1. avgusta 2022 do 31. 
marca 2023.  

(7) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna 
Republike Slovenije. 

 

3. člen 

(energetski dodatek za invalide) 

 
(1) Upravičenci do energetskega dodatka po tem členu so: 

− upravičenci do nadomestila za invalidnost po 5. členu ali do delnega nadomestila po 8. členu Zakona o 
socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18, 196/21-ZDOsk in 206/21-ZDUPŠOP); 

− upravičenci, ki imajo pravnomočno odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po 34. členu Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

87/11, 96/12  ZPIZ-2 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI) in so upravičeni do denarne pomoči oziroma 
varstvenega dodatka po ZSVarPre;  

− upravičenci, ki so vključeni v proces zaposlitvene rehabilitacije in prejemajo prejemke iz naslova 
zaposlitvene rehabilitacije po četrti alineji prvega odstavka 17. člena ZZRZI in so upravičeni do denarne 
socialne pomoči po ZSVarPre; 

− upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 
75/97, 11/06 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg, 174/20 – 
ZIPRS2122 in 159/21), ki prejemajo družinski ali invalidski dodatek kot edini prejemek in  

− upravičenci, invalidi I. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
48/22 – uradno prečiščeno besedilo), ki nimajo pravice do invalidske pokojnine, 

kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023. 

  
(2) Višina energetskega dodatka iz prejšnjega odstavka je 200 eurov.  

(3) Energetski dodatek iz tega člena izplača Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za 
upravičence iz prve in pete alineje prvega odstavka tega člena, za upravičence iz druge in tretje alineje prvega 
odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za invalide, za upravičence iz četrte alineje prvega odstavka tega člena 
pa ministrstvo, pristojno za obrambo. Energetski dodatek se izplača najpozneje v novembru 2022 oziroma po 
priznanju pravice, na podlagi katere so po prvem odstavku tega člena upravičeni do energetskega dodatka, 
kadarkoli v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023. 

(4) Sredstva za izplačilo energetskega dodatka iz tega člena zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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3a. člen 
(energetski dodatek za osebe z dohodkom pod pragom tveganja revščine) 

Osebi, ki ni upravičena do energetskega dodatka po 2. ali 3. členu tega zakona, njen povprečen mesečni prejemek 
v obdobju od 1.10.2022 do 31.3.2023 pa znaša manj kot 841,93 €eurov, pripada energetski dodatek za osebo z 
dohodki pod pragom revščine. 

Energetski dodatek iz prejšnjega odstavka se uveljavlja z vlogo na centru za socialno delo, višina dodatka pa se 
določi v skladu s kriteriji iz 3. odstavka 2. člena tega zakona. 

Oseba je do energetskega dodatka po tem členu upravičena le enkrat, izplačilo energetskega dodatka po tem členu 
pa se izključuje z izplačili energetskega dodatka po 2. ali 3. členu tega zakona.  

Do energetskega dodatka po tem členu ni upravičena oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je 
upravičena do energetskega dodatka po 2. ali 3. členu tega zakona. V primeru, da sta do energetskega dodatka 
po tem členu upravičeni dve osebi, ki živita v skupnem gospodinjstvu, prejme dodatek le ena izmed njiju. 

Vlogo za pridobitev pravice do dodatka po tem členu mora upravičenec vložiti najkasneje do 31.3.2023.  

Upravičenost upokojencev do dodatka po tem členu se ugotavlja na podlagi evidenc ZPIZ o višini pokojnine.  
 

Obrazložitev: 

Opozarjamo na veliko število delovno aktivnih, ki se uvrščajo  med socialno ogrožene skupine in trenutno do 
predvidenega energetskega dodatka ne bodo upravičeni. Po zadnjih podatkih SURS je bilo v letu 2021 46.000 
delovno aktivnih, ki so prejeli dohodke nižje od praga tveganja revščine, ki je v letu 2021 znašal 771,00 €. Ta znesek 
upoštevaje letno inflacijo v obdobju januar-julij 2022, ki je znašala 9,2%, znaša 841,93 € Delovno aktivni lahko 
cenzus za upravičenost do denarne socialne pomoči presegajo le za nekaj eurov, kljub temu pa njihov dohodek na 
člana gospodinjstva ne zagotavlja pokritja nujnih življenjskih stroškov in dostojnega življenja, zaradi česar 
predlagamo zgornji člen. Njegov namen je omenjenim osebam zagotoviti izplačilo enkratnega dodatka, hkrati pa 
preprečiti dvojno izplačilo, ki bi pomenilo neenako obravnavo. Predlog ni namenjen zgolj zaposlenim, temveč bi 
izplačilo zagotovil tudi upokojencem, ki živijo pod pragom revščine in inso prejemniki DSP. S tem povezano 
dodajamo tudi prehodno določbo, ki zavezuje ministrstvo k izdaji uredbe, ki bi določila dokazila, na podlagi katerih 
se dohodek posameznika ugotavlja. 

 

4. člen 
(upoštevanje energetskega dodatka pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, oprostitev dohodnine, 

plačila prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje in izvzem iz izvršbe) 
 

(1) Energetski dodatek iz tega zakona se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po ZUPJS. 

(2) Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od energetskega dodatka iz tega zakona ne plača dohodnina. 

(3) Od energetskega dodatka iz tega zakona se ne plačujejo prispevki za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 

(4) Energetski dodatek iz tega zakona je izvzet iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. 
US, 45/14 – odl. US, 53/14, 58/14 – odl. US, 54/15, 76/15 – odl. US, 11/18, 53/19 – odl. US, 66/19 – ZDavP-2M, 
23/20 – SPZ-B, 36/21, 81/22 – odl. US in 81/22 – odl. US), iz davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 
25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US, 203/20 – 
ZIUPOPDVE, 39/22 – ZFU-A, 52/22 – odl. US in 87/22 – odl. US) ter iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja 
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po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
176/21 – uradno prečiščeno besedilo, 178/21 – popr. in 196/21 – odl. US). 

 

5. člen 
(izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov) 

 Za potrebe ugotavljanja materialnega položaja vlagatelja vloge za denarno socialno pomoč oziroma 
varstveni dodatek in oseb, ki se upoštevajo poleg vlagatelja, v skladu z ZUPJS in ZSVarPre, vložene v obdobju od 
meseca novembra 2022 do marca 2023, se premoženje, razen prihrankov in vrednostnih papirjev, ne upošteva. 

5.a člen 
(izredna uskladitev osnovnega zneska minimalnega dohodka) 

a) Ne glede na tč. II Sklepa o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku 
uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 17/2022 
z dne 11.2.2022), znaša za obdobje od pričetka veljavnosti tega zakona do 1.3.2023 osnovni znesek 
minimalnega dohodka 446,75 €. 

Obrazložitev: 

Dvig ključnih življenjskih potrebščin najbolj vpliva na posameznike in njihove družine z nizkimi prihodki, saj večino 
svojih dohodkov namenijo za nakup osnovnih življenjskih potrebščin. V velikem številu tovrstnih gospodinjstev pa 
celoten mesečni prihodek ne zadostuje za poplačilo stroškov bivanja in za nakup hrane. Zlasti to velja za 
gospodinjstva brez aktivno zaposlenih, z enim zaposlenim in kjer je več otrok.  

Trenutno določena višina denarne socialne pomoči v višini 421,89 EUR za samsko osebo kljub rednim uskladitvam, 
še vedno ne dosega višine »kratkoročnih minimalnih življenjskih stroškov« (ocenjenih na podlagi deleža izdatkov 
za hrano in brezalkoholne pijače v najnujnejših izdatkih za življenjske potrebščine), ki znašajo 441,67 EUR na 
mesec (IER, 2017) in so bili nazadnje izračunani leta 2017, na podlagi podatkov iz leta 2016 in 2015. Predlagamo, 
da se osnnovni znesek minimalnega dohodka, ki pogojuje višino denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka 
izredno uskladi najmanj v višini 8,2 % kot je po podatkih SURS-a znašala polletna inflacija v obdobju januar-junij 
2022. To se nam zdi izredno pomembno za oblažitev draginje za najranljivejše skupine prebivalcev in njihovih 
družin, saj napovedi UMAR-ja za leto 2022 napovedujejo nadaljnjo rast cen oziroma ohranitev inflacije na visoki 
ravni. 

S takšno določitvijo bi se uveljavila začasna izjema od 8. člena ZSVarPre, ki določa usklajevanje osnovnega zneska 
minimalnega dohodka najmanj na vsakih šest let in ki se skladno z ZUTPG usklajuje enkrat letno. Izjema bi veljala 
do naslednje redne letne uskladitve transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki je predvidena za 1.3.2023. 

b) V Zakonu o socialno varstvenih prejemkih () se v 2. odstavku 8. člena doda stavek, ki se glasi: “V posebej 
utemeljenih razmerah, ki jih zaznamujejo dogodki, ki posebej prizadanejo najrevnjši sloj prebivalstva, kot 
so letna inflacija v posameznem mesecu, ki znaša več kot 10%, podražitev osnovnih življenjskih potrebščin 
za več kot 10% (npr. hrana in brezalkoholne pijače, stanovanjski stroški), elementarni dogodki, ki 
prizadanejo celotno območje države, epidemija nalezljive bolezni (....), ministrstvo izvede izredno 
uskladitev višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. 

Obrazložitev: 

Določba bi ministrstvu omogočila, da ugotovi izredne razmere na področju socialne varnosti, ki bi zahtevale izredne, 
lahko tudi začasne uskladitvee višine minimalnega dohodka, z namenom zaščite najranljivejših. 

5.b člen 
(izredna določitev pomoči ob rojstvu otroka) 
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Ne glede na 68. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 26/14, 90/15 - ZIUPTD, 
90/15, 69/15, 75/17 - ZIUPTD-A, 75/17 - ZUPJS-G, 14/18, 64/18, 46/19, 81/19, 49/20 - ZIUZEOP, 203/20 - 
ZIUPOPDVE, 158/20, 92/21, 17/22 – v nadaljevanju ZSDP-1), znaša za obdobje od pričetka veljavnosti tega 
zakona do 1.3.2023 višina pomoči ob rojstvu otroka 397,26 evrov. 

5.c člen 
(izredna določitev otroškega dodatka) 

Za obdobje od pričetka veljavnosti tega zakona do 1.3.2023 znaša višina otroškega dodatka: 

Dohodkovni 
razred 

Povprečni 
mesečni 
dohodek na 
osebo 

Znesek 
otroškega 
dodatka za 
otroka do 
konca 
osnovne šole 
ali do 18. leta 

  Znesek 
otroškega 
dodatka za 
otroka v srednji 
šol, vendar 
najdlje do 18. 
leta 

  

  1. otrok 2. otrok 3. in naslednji 
otrok 

1. otrok 2. 
otrok 

3. in 
naslednji 
otrok 

1 Do 200,78 132,86 146,13 159,43 132,86 146,13 159,43 
2 Nad 200,79 

do 334,64 
113,56 125,57 137,47 113,56 125,57 137,47 

3 Nad 334,65 
do 401,58 

86,57 96,76 106,91 86,57 96,76 106,91 

4 Nad 401,59 
do 468,50 

68,29 77,90 87,72 68,29 77,90 87,72 

5 Nad 468,51 
do 591,22 

55,83 65,16 74,42 55,83 65,16 74,42 

6 Nad 591,23 
do 713,91 

34,95 44,28 53,13 35,38 44,28 53,13 

7 Nad 713,92 
do 914,71 

26,54 35,38 44,28 33,51 42,35 57,70 

8 Nad 914,72 
do 
1.104,33 

23,11 31,96 40,80 26,60 35,45 46,36 

5.č člen  
(izredna določitev dodatka za veliko družino) 

V letu 2022 znaša dodatek za veliko družino s tremi otroki 459,09 eura, dodatek za družino s štirimi ali več otroku 
pa 557,88 eura. 

Družinam, ki so v letu 2022 že prejele dodatek za veliko družino, se do 31.3.2023 izplača razlika do zneska v 
prejšnjem odstavku. 

5.d člen 
(izredna določitev dodatka za nego otroka) 

Ne glede na 79. člen ZSDP-1 znaša za obdobje od začetka veljavnosti tega zakona do 1.3.2023 dodatek za nego 
otroka zaradi povišanih življenjskih stroškov 116,23 eura mesečno. 

Za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju (otrok se lahko usposobi le za sodelovanje pri 
aktivnostih; potrebuje stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje; je omejen v gibanju, prisotne so težke dodatne 
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motnje, bolezni in obolenja; razumevanje in upoštevanje navodil je hudo omejeno; orientacijski rezultat na testu 
inteligentnosti je pod 20 IQ, mentalna starost do 2 let) ali težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke (otrok 
ima malo uporabnih gibov, samostojno gibanje ni možno; v celoti je odvisen od tuje pomoči; otrok je lahko težko 
moten v komunikaciji, sporazumeva se s pomočjo neverbalne komunikacije oziroma nadomestne komunikacije) ali 
otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, ki ga določi minister na predlog pediatrične klinike, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo, znaša dodatek v obdobju od začetka veljavnosti tega zakona do 31.12.2023, 
232,46 eura mesečno. 

Obrazložitev 5.b – 5.d: 

Skladno z zakonskimi določbami (ZSDP-1, ZUTPG, ZSVarPre, ZUPJS) so se v letu 2022 družinski in socialni 
transferji uskladili v višini letne inflacije v višini 4,9 %. Šlo je za minimalno in najmanjšo možno zakonsko uskladitev. 
Spomnimo, da so se socialni transferji do leta 2019 usklajevali dvakrat letno z letno stopnjo inflacije (prvič v mesecu 
juliju z rastjo cen življenjskih potrebščin za obdobje januar–junij tekočega leta in drugič v januarju z rastjo cen 
življenjskih potrebščin v obdobju julij–december).  

Poleg tega zaradi zvišanja cen življenjskih potrebščin, draženja energentov, hrane, stroškov bivanja v sklopu 
pomoči socialno najbolj ogroženim prebivalcem predlagamo izredno uskladitev zneskov družinskih in socialnih 
prejemkov najmanj v višini polletne inflacije, ki je v obdobju januar-junij 2022 znašala 8,2 %. Dejstvo je, da v Sloveniji 
socialni in družinski transferji predstavljajo pomemben dejavnik zniževanja revščine, kar bi nesporno prispevalo k 
oblažitvi posledic naraščanja cen za najranljivejše posameznike in njihove družine. Če v dohodek gospodinjstva ne 
bi prišteli socialnih transferjev (družinski in socialni prejemki), bi bila stopnja tveganja revščine 21,2 – odstotna 
oziroma še enkrat višja kot je ob prejemanju le-teh (11,7 %) – podatek SURS za leto 2021.  

Predlagamo, da se za 8,2% začasno povišajo tudi družinski in socialni denarni prejemki, skladno s predlaganimi 
členi. 

5.e člen 
(izločitev otroškega dodatka iz dohodka za uveljavljanje socialnih transferjev) 

 
V letu 2023 se otroški dodatek ne všteva v dohodek, ki se upošteva pri subvenciji za vrtec, najemnino in državno 
štipendijo. 
 
Obrazložitev 5.b – 5.d: 

V praksi se je izkazala kot problematična ureditev otroškega dodatka. Ta se namreč upošteva kot dohodek pri 
ugotavljanju upravičenosti do drugih družinskih transferjev. V preteklosti so se izvajali parcialni popravki, tako na 
primer otroški dodatek ne vpliva na odmero subvencije za malico in kosilo, vpliva pa na subvencijo vrtca, najemnine, 
državne štipendije. Menimo, da ni utemeljenih razlogov za takšno različno obravnavo, sploh pa se takšna ureditev 
izkaže za problematično ob obstoječi splošni draginji. Zato predlagamo, da se otroški dodatek vsaj začasno ne 
všteva med dohodek, ki se upošteva pri subvenciji za vrtec, najemnino in državno štipendijo. Izvzetje otroškega 
dodatka iz dohodka za priznavanje transferjev bi vplivala tako na povečanje števila prejemnikov transferjev (npr. 
po podatkih iz predloga zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, vložen 
13.5.2022 je samo iz naslova državnih štipendij oškodovanih 6.500 dijakov in študentov letno bodisi zaradi 
prejemanja nižjih štipendij ali pa do štipendij niso upravičeni zaradi te anomalije) kot tudi na mesečni skupni 
razpoložljivi dohodek družin.  

V nadaljevanju je hipotetičen izračun za 4- člansko družino, ki prikazuje vpliv OD na subvencijo vrtca. 

4- članska družina, en starš prejemnik minimalne plače, drugi pa povprečne plače v RS, en otrok obiskuje 
vrtec (1. starostno obdobje), drugi je v osnovi šoli.  

Transferji 
za leto 

Mesečni neto 
dohodek iz 
dela 

Otroški dodatek 
za oba otroka 

Otroški 
dodatek 
zmanjšan za 

Plačilo vrtca 
Razpoložljivi 
mesečni neto 
dohodek družine 
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20 % zneska 
za 1. otroka v 
1 DR 

(dohodki iz dela + 
otroški dodatek -
vrtec) 

Leto 2022 
(plača + 
regres 
2021) 

2.330,00 € 111,82 € 87,26 € 204,34 € 2.237,48 € 

Leto 2022 
(plača + 
regres 
2021) 

2.330,00 € 111,82 €   166,32 € 2.275,50 € 

Iz izračuna sledi, da se v primeru neupoštevanja otroškega dodatka kot dohodka za dodelitev subvencije vrtca 
družina uvrsti v nižji dohodkovni razred in je upravičena do višjega odstotka subvencije za plačilo vrtca. Sprememba 
podlage za dodelitev subvencije za plačilo vrtca ima vpliv na končni razpoložljivi neto dohodek družine. Ta bi v 
našem primeru razpolagala z 38,02 € več dohodka mesečno, kar v teh časih povišane draginje prispeva k lažjemu 
plačilu mesečnih izdatkov.  

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

6. člen 
(način dokončanja postopkov za pridobitev denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka) 

Postopki za uveljavljanje pravice do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki so se začeli 
pred začetkom uporabe tega zakona, se dokončajo po določbah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni 
list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16, 31/18, 73/18 in 196/21 – ZDOsk). 

 

6b. člen 
(uveljavljanje pravice do energetskega dodatka za osebe s prejemki pod pragom tveganja revščine) 

Minister, pristojen za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v roku 15 dni po začetku veljavnosti tega 
zakona predpiše obrazce ter dokazila, ki jih morajo biti predložena za uveljavljanje pravice iz 3.a člena tega zakona. 

 

7. člen 

(začetek veljavnosti) 

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