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POMOČ ZA GOSPODARSTVO 

Upravičenci 

Kdo je upravičenec po ZPGOPEK?  

Upravičenec do pomoči za gospodarstvo je: 

- pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z ZGD-1,1 ZZad,2 ZGZ,3 ObrZ4 ZRSin,5 
oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je organizirana v skladu z ZZ6 ali ZDru-1,7 in 

- je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 

30. 11. 2021. 

Kdo ne more prejeti pomoči po ZPGOPEK? 

Upravičenec ne more prejeti pomoči, če: 

- ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti 

(finančne in zavarovalniške dejavnosti) na dan 31. 12. 2022; 
- je zoper njega na dan oddaje vloge voden stečajni postopek ali postopek likvidacije; 
- ima neporavnane dospele obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu 

z ZFU,8 ki znašajo 50 EUR in več; 
- ima nepredložene in neporavnane obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjega leta do dneva oddaje vloge; 
- zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino;  

- spada med naslednje odjemalce: osnovna socialna služba, vrtec, osnovna šola, 

zdravstveni dom, mali poslovni odjemalec zemeljskega plina ali električne energije, 
izvajalec gospodarske javne službe distribucije toplote in drugi proizvajalci toplote na plin 
za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, odjemalec električne energije v skupnih 
prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorov v mešanih večstanovanjsko-
poslovnih stavbah;  

- izračunana skupna višina odobrene pomoči ne presega 600 EUR; ali 
- špekulativno proda vsaj del električne energije (po višji ceni od nabavne na organiziranem 

trgu) in poskuša uveljavljati pomoč po ZPGOPEK. 

 
1 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 s spremembami in dopolnitvami). 
2 Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 97/09 s spremembami in dopolnitvami). 
3 Zakon o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06 s spremembami in dopolnitvami). 
4 Obrtni zakon (Uradni list RS, št. 40/04 s spremembami in dopolnitvami). 
5 Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93). 
6 Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami). 
7 Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 s spremembami in dopolnitvami). 
8 Zakon o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14 s spremembami in dopolnitvami). 

ZAKON O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC ENERGETSKE KRIZE 
(ZPGOPEK) 
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POMOČ ZA GOSPODARSTVO 

Vrste pomoči za gospodarstvo  

Kakšne vrste pomoči so na voljo za upravičence? 

Vrste pomoči za upravičence so: 

- enostavna pomoč za gospodarstvo; 
- osnovna posebna pomoč za podjetja; 
- posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti; 
- posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja; in 

- posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih. 

 

Vseh pet oblik pomoči se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencij), pri čemer sme 
upravičenec uveljavljati le eno izmed vrst pomoči za gospodarstvo v skladu z ZPGOPEK. 

 

Pomoči se lahko kumulirajo s pomočjo de minimis (Uredba 1407/2013, Uredba 1408/2013, Uredba 
717/2014), drugimi dopustnimi pomočmi (Uredba 651/2014/EU, Uredba 702/2014/EU), pomočmi 

iz začasnega okvira COVID-19 (Sporočilo Komisije Začasni okvir za ukrepe državne pomoči v 
podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19), če se upoštevajo določbe o kumulaciji iz navedenih 
uredb in začasnega okvira COVID-19. 

 

Pri izračunu najvišje skupne pomoči se poleg pomoči, ki jih prejme upravičenec, upoštevajo tudi 
pomoči, ki so jih prejela vsa podrejena in nadrejena podjetja upravičenca, ki delujejo kot en 
subjekt s skupnim virom nadzora. 

Omejitve enostavne pomoči za gospodarstvo 

Enostavna pomoč za gospodarstvo se podeli upravičencem, ki se jim v letu 2023 cena energentov 
poveča za najmanj 1,5-kratnik referenčne cene za leto 2021, in sicer v znesku: 

- do 50 odstotkov upravičenih stroškov; in 

- do skupne višine največ 2.000.000 EUR (skupaj z drugimi pomočmi prejetimi v skladu z 
oddelkom 2.1. Začasnega okvira) oziroma največ 250.000 EUR za upravičence iz primarne 
kmetijske proizvodnje in največ 300.000 EUR za upravičence iz sektorja ribištva in 
akvakulture. 

 

Referenčna cena na enoto za leto 2021 je povprečna cena, ki jo je plačal upravičenec med 1. 1. in 
31. 12. 2021 in ne vključuje vračil davkov in dajatev, vendar največ: 

- 62,26 EUR/MWh za električno energijo; 
- 26,40 EUR/MWh za zemeljski plin; in 
- brez omejitve za tehnološko paro. 

Omejitve osnovne posebne pomoči za podjetja 

Osnovna posebna pomoč za podjetja se podeli upravičencem, ki se jim je cena energentov 
povečala za najmanj 1,5-kratnik povprečne cene za leto 2021, in sicer v znesku: 
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- do 50 odstotkov upravičenih stroškov; in 
- do skupne višine največ 4.000.000 EUR (skupaj z drugimi pomočmi prejetimi v skladu z 

oddelkoma 2.1. in 2.4. Začasnega okvira). 

Omejitve posebne pomoči zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti 

Posebno pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti se podeli upravičencem, ki: 

- se jim je cena energentov v letu 2023 povečala za najmanj 1,5-kratnik povprečne cene za 
leto 2021; in 

- se je njihov EBITDA, brez pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 10 odstotkov 
v primerjavi z letom 2021, 

in sicer v znesku: 

- do 40 odstotkov upravičenih stroškov; in 
- do skupne višine največ 100.000.000 EUR (skupaj z drugimi pomočmi prejetimi v skladu 

z oddelkoma 2.1. in 2.4. Začasnega okvira). 

 

Dodatne omejitve: 

- EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 90 
odstotkov EBITDA v letu 2021, oziroma v primeru negativnega EBITDA v letu 2021 lahko 
zadevna pomoč povzroči povečanje EBITDA na največ 0; 

- če je višina te pomoči večja od 50.000.000 EUR, je potrebno izdelati in predložiti načrt v 
enem letu, kako bo upravičenec zmanjšal ogljični odtis svoje porabe energije ali kako bo 
izvajal zahteve v zvezi z varstvom okolja ali zanesljivosti oskrbe. 

Omejitve posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja 

Posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja se podeli upravičencem, ki: 

- so oproščena plačila trošarine ali so bila upravičena do vračila plačane trošarine za 
energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami ZTro-1;9 

- se jim v letu 2023 cena energentov poveča za 1,5-kratnik povprečne cene za leto 2021; 
in 

- se je njihov EBITDA, brez pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 40 odstotkov 
v primerjavi z letom 2021 ali je negativen, 

in sicer v znesku: 

- do 65 odstotkov upravičenih stroškov; in 
- do skupne višine 50.000.000 EUR (skupaj z drugimi pomočmi prejetimi v skladu z 

oddelkoma 2.1. in 2.4. Začasnega okvira). 

 

Dodatna omejitev: 

 
9 Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 s spremembami in dopolnitvami). 
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- EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 70 
odstotkov EBITDA v letu 2021, oziroma v primeru negativnega EBITDA v letu 2021 lahko 
zadevna pomoč povzroči povečanje EBITDA na največ 0. 

Omejitve posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih 

Posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev se podeli upravičencem, 
ki: 

- so oproščena plačila trošarine ali so bila upravičena do vračila plačane trošarine za 

energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami ZTro-1; 
- se jim v letu 2023 cena energentov poveča za 1,5-kratnik povprečne cene za leto 2021; 

in 
- se je njihov EBITDA, brez pomoči, v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj 40 odstotkov 

v primerjavi z letom 2021 ali je negativen; 
- deluje v enem od sektorjev oziroma podsektorjev z oznako NACE: 05.10, 06.10, 07.10, 

07.29, 08.91, 08.93, 08.99, 10.41, 10.62, 10.81, 11.06, 13.10, 13.30, 13.95, 14.11, 

16.21, 17.11, 17.12, 19.10, 19.20, 20.11, 20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 
20.60, 21.10, 23.11, 23.13, 23.14, 23.19, 23.20, 23.31, 23.32, 23.41, 23.42, 23.51, 
23.52, 23.99, 24.10, 24.20, 24.31, 24.42, 24.43, 24.44, 24.45, 24.46, 24.51, 8.12.21, 
10.31.11.30, 10.31.13.00, 10.39.17.25, 10.51.22, 10.51.21, 10.51.53, 10.51.54, 
10.51.55.30, 10.89.13.34, 20.30.21.50, 20.30.21.70 ali 25.50.11.34; 

in sicer v znesku: 

- do 80 odstotkov upravičenih stroškov; in 

- do skupne višine 150.000.000 EUR (skupaj z drugimi pomočmi prejetimi v skladu z 
oddelkoma 2.1. in 2.4. Začasnega okvira). 

 

Dodatne omejitve: 

- EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme presegati 70 
odstotkov EBITDA v letu 2021, oziroma v primeru negativnega EBITDA v letu 2021 lahko 

zadevna pomoč povzroči povečanje EBITDA na največ 0; 
- če je višina te pomoči večja od 50.000.000 EUR, je potrebno v enem letu izdelati in 

predložiti načrt, kako bo upravičenec zmanjšal ogljični odtis svoje porabe energije ali kako 
bo izvajal zahteve v zvezi z varstvom okolja ali zanesljivosti oskrbe. 

Kako se izračuna upravičene stroške? 

Formula za izračun upravičenih stroškov: 

US = (p(t) – p(ref) x 1,5) x q(t) 

 

Pri čemer pomeni: 

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v EUR); 

q = porabljena količina, to je število enot energenta, ki jih je upravičenec nabavil pri dobaviteljih 

energentov in porabil končni odjemalec (v MWh); 
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p = cena na enoto energenta, ki ga je plačal upravičenec (v EUR/MWh) in ne vključuje vračil 
davkov in dajatev ter hkrati ne more presegati 510 EUR/MWh za električno energijo in 160 
EUR/MWh za zemeljski plin (če ima upravičenec več dobaviteljev istega energenta, se upošteva 

povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in vseh tarif); 

t = dani mesec v upravičenem obdobju; 

ref = referenčno obdobje od vključno 1. 1. 2021 do vključno 31. 12. 2021, razen če je bilo 
upravičencu v letu 2021 prepovedano ponujanje blaga in storitev ali omejeno opravljanje 
dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19, se lahko kot referenčno obdobje šteje enako 

obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez teh omejitev (upravičenec to potrjuje z izjavo); 

p(ref) = cena na enoto energenta, pri čemer se upošteva: 

- pri enostavni pomoči povprečna cena na enoto energenta v Republiki Sloveniji za leto 2021 
kot je določena zgoraj v »Omejitve enostavne pomoči za gospodarstvo«; in 

- pri (ostalih) posebnih pomočeh cena na enoto energenta, ki jo je upravičenec plačal v 
povprečju v referenčnem obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 (v EUR/MWh) in ne 
vključuje vračil davkov in dajatev. 

 

Za vse oblike posebne pomoči za gospodarstvo se lahko upošteva največ 70 odstotkov 
upravičenčeve porabe v istem obdobju v letu 2021. Upravičenec, ki ocenjuje, ali ima zakupljeno 
za leto 2023: 

- električno energijo po ceni, ki je nižja od 150 EUR/MWh; oziroma 
- zemeljski plin po ceni, ki je nižja od 79 EUR/MWh; 

in ne vključuje vračil davkov in dajatev, je upravičen do ene izmed posebnih pomoči le za tisti 
delež ocenjenega oziroma zakupljenega energenta, ki presega navedena zneska. 

 

Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal, ter 
mora v 30 dneh od prodaje obvestiti Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljnjem besedilu: SPIRIT 
Slovenija)o vsaki prodaji. 

 

Upravičenec, ustanovljen v letu 2021 oceni ceno na enoto energenta v EUR/MWh za vse mesece 

leta 2021 na podlagi nastalih stroškov energenta v letu 2021. Za ostale mesece pa izračuna na 
podlagi števila dni v mesecu in povprečnega dnevnega stroška v obdobju, ko so dejansko nastali 
stroški energentov v letu 2021. 

Kako se izračuna višino pomoči? 

Višino pomoči se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po naslednji formuli: 

VMP = DUS x US 

 

Pri čemer pomeni: 

VMP = višina mesečne pomoči upravičencu; 
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US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v EUR); 

DUS = delež upravičenih stroškov, določen za posamezno vrsto pomoči (v odstotku). 

 

Skupna višina pomoči je seštevek mesečnih višin pomoči v upravičenem obdobju. 

 

Skupna višina pomoči se lahko sorazmerno zmanjša, če znesek predloženih vlog presega 
850.000.000 EUR. 

Kdaj je upravičeno obdobje? 

Upravičeno obdobje je od 1. 1. 2023 do vključno 31. 12. 2023. 

Način uveljavljanja 

Kako se uveljavlja pomoč za gospodarstvo? 

Upravičenec mora oddati vlogo: 

- za celotno upravičeno obdobje do 28. 2. 2023 do 12:00 ure; 
- elektronsko prek aplikacije SPIRIT Slovenija; in 
- le za eno vrsto pomoči za gospodarstvo po ZPGOPEK. 

 

Vse izjave in dokazila, ki jih je potrebno predložiti, so opredeljene v četrtem, petem, šestem in 

sedmem odstavku 12. člena ZPGOPEK. 

 

SPIRIT Slovenija sme za namen nadzora dodatno pridobivati dokazila ali pojasnila za namen 

ugotavljanja upravičenosti do pomoči. 

Izplačilo 

Kdaj lahko pričakujemo izplačilo pomoči? 

Upravičencem bo izplačana pomoč v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. 
Izplačilo bo izvedeno v več delih: 

- do 31. 3. 2023 za obdobje od 1. 1. do 31. 3. 2023; 
- mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec za obdobje od aprila do decembra 2023. 

Preostanek zadržanih 20 odstotkov pomoči, ob upoštevanju korekcijskega postopka, bo izplačanih 
do 28. 2. 2024. 

Kaj je korekcijski postopek? 

Korekcijski postopek je ugotavljanje razlike med dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo in 
izračunom višine pomoči glede na dejanske podatke, ki jih SPIRIT Slovenija posredujejo osebe, 

zavezane posredovati informacije (več o tem spodaj). 
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Ugotovljena odstopanja med izračunom in dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo SPIRIT 
Slovenija za obdobje od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 upošteva pri poračunu do vključno 28. 2. 2024. 

 

Če SPIRIT Slovenija ugotovi, da je bil dodeljen previsok znesek pomoči, izda odločbo in naloži 
upravičencu, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. 

Kaj storiti, če mi je bila izplačana višja pomoč od dejansko nastalih stroškov? 

Če upravičenec naknadno ugotovi, da mu je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč 

glede na dejansko nastale stroške ali da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev, o tem 
nemudoma oziroma najkasneje do 30. 4. 2024 pisno obvestiti SPIRIT Slovenija.  

 

Pristojni organ izda odločbo in naloži upravičencu, da vrne znesek neupravičeno prejete pomoči v 
30 dneh od vročitve odločbe. 

Kaj storiti, če je prišlo do izplačila dobička, nagrad ali nakupa lastnih delnic oziroma 

poslovnih deležev v letu 2023 oziroma za leto 2023? 

Upravičenec mora o tem nemudoma oziroma najkasneje v dveh mesecih po izplačilu pisno obvestiti 
SPIRIT Slovenija. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe skupaj z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. 

Obveznost posredovanja informacij 

Kdo ima dodatno obveznost posredovanja informacij SPIRIT Slovenija? 

Informacije morajo posredovati: 

- elektrooperaterji in dobavitelji za električno energijo, kot so opredeljeni v ZOEE;10 
- operaterji prenosnega sistema ter operaterji distribucijskih sistemov in dobavitelji za 

zemeljski plin, kot opredeljeni v ZOP;11 
- posredni dobavitelji po ZOEE ali ZOP, ki upravičencem dobavljajo in zaračunavajo del 

energentov in razpolagajo s podatki za upravičenca o cenah v EUR/MWh in količinah v 
MWh; in 

- dobavitelji tehnološke pare, ki imajo registrirano glavno dejavnost v skupini D35.300 po 
standardni klasifikaciji dejavnosti na dan 31. 10. 2022. 

Kakšne informacije morajo posredovati? 

Posredovati morajo podatke o dobavljenih količinah (v MWh) in cenah (v EUR) energentov na 
enoto za posameznega upravičenca. 

Do kdaj morajo posredovati informacije? 

Informacije morajo posredovati: 

- do vključno 31. 7. 2023 za obdobje od 1. 1. 2023 do vključno 30. 6. 2023; in 

 
10 Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21). 
11 Zakon o oskrbi s plini (Uradni list RS, št. 204/21 s spremembami in dopolnitvami). 
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- do vključno 31. 1. 2024 za obdobje od 1. 7. 2023 do vključno 31. 12. 2023. 

Predložitev nepravilnih ali neverodostojnih podatkov 

Kakšne pravne posledice zadenejo pri predložitvi nepravilnih ali neverodostojnih 
podatkov? 

Pravne posledice so: 

- uvrstitev na seznam (firma in matična številka) neupravičenih prejemnikov pomoči po 

začasnem okviru, ki se hrani 10 let; in 
- vrnitev zneska neupravičeno prejete pomoči. 

 

UKREPI ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST 

Začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega 
delovnega časa  

Kakšne vrste ukrep je na voljo za delodajalce? 

Ukrep predvideva odreditev dela s skrajšanim delovnim času ob hkratni napotitvi na delno začasno 

čakanje na delo delavca zaradi začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, ki 
so posledica izjemno visokih povišanj cen energentov (v nadaljnjem besedilu: poslovni razlog). 

Komu lahko delodajalec odredi delo s skrajšanim delovnim časom? 

Delodajalec lahko odredi delo s skrajšanim delovnim časom delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o 

zaposlitvi za polni delovni čas. 

Komu ne sme delodajalec odrediti dela s skrajšanim delovnim časom? 

Delodajalec ne sme odrediti dela s skrajšanim delovnim časom delavcu, ki: 

- je upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi 
ZPIZ-2,12 ZSDP-113 ali ZZVZZ;14 ali 

- je v času teka odpovednega roka na podlagi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega 
razloga. 

Koliko dela mora delodajalec zagotavljati delavcu pri izvajanju ukrepa? 

Delodajalec mora zagotavljati delo vsaj za polovični delovni čas. 

Kakšni so pogoji za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače? 

Pogoji so: 

- delavcu je odrejeno začasno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur tedensko; 

 
12 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 48/22). 
13 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 26/14 s spremembami in 
dopolnitvami). 
14 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 s spremembami in 
dopolnitvami). 
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- delodajalec nima registrirane glavne dejavnosti v skupini K po standardni klasifikaciji 
dejavnosti (finančne in zavarovalniške dejavnosti), razen če (i) zaposluje delavce na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in (ii.a) na katerega se je prenesla ena 

od vrst pomoči za gospodarstvo (glej zgoraj »POMOČ ZA GOSPODARSTVO«) ali (ii.b) bi bil 
upravičen do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo (glej zgoraj »POMOČ ZA 
GOSPODARSTVO«) ter (iii) po lastni oceni ne more zagotoviti najmanj 10 odstotkom 
delavcem mesečno najmanj 90 odstotkov dela. 

Kdaj delodajalec nima pravice do delnega povračila nadomestila plače? 

Delodajalec ne more uveljavljati pravice do delnega povračila nadomestila plače: 

- če je nad njim na dan vložitve vloge uveden postopek stečaja ali je v likvidacijskem 
postopku; 

- če ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z ZFU, 
ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge, če 
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan vložitve vloge znaša 50 eurov ali več; 

- če na dan vložitve vloge nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke 
iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva vložitve vloge; 

- če je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna 
občine;  

- če je v postopku prisilne poravnave in ima neporavnane davčne obveznosti, na katere ne 
učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne 
poravnave; 

- za delavca, ki je pri tem delodajalcu v delovnem razmerju manj kot tri mesece ali je v 
zadnji treh mesecih pri tem delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas od polnega; 

- za delavca, za katerega prejema subvencijo plače iz programov sofinanciranih iz proračuna 

Republike Slovenije ali kohezijskih sredstev; ali 
- če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino. 

Ali mora delodajalec koga obvestiti o sprejetem ukrepu? 

Delodajalec se mora pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom o: 

- obsegu dela s skrajšanim delovnim časom; 
- številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno; in 
- trajanju odreditve; 

posvetovati s sindikati pri delodajalcu, oziroma če sindikata ni s svetom delavcev, in pridobiti pisno 

mnenje sindikata (oziroma sveta delavcev). 

 

O sprejeti odločitvi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom delodajalec seznani Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo najpozneje en delovni dan pred pričetkom opravljanja dela s 
skrajšanim delovnim časom. 

 

Če delodajalec nima niti sindikata niti sveta delavcev, o odločitvi obvesti delavce na pri delodajalcu 

običajen način. 
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Kaj mora delodajalec sporočiti delavcu? 

Delodajalec mora: 

- pisno ali po elektronski poti na elektronski naslov odrediti delo s skrajšanim delovnim 
časom; 

- določiti obseg skrajšanega delovnega časa (najmanj 5 in največ 20 ur); 
- določiti čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom; 
- določiti razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa; 

- obvestiti o času odmora med delom; 

- obvestiti o višini povračila stroškov v zvezi z delom; 
- obvestiti o možnosti in načinu poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim delovnim 

časom; in 
- obvestiti o nadomestilu plače v skladu z ZDR-1.15 

Kaj storiti, če se spremeni potreba po delu? 

Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom (obseg dela, število 
zaposlenih, trajanje odreditve), je potrebno opraviti novo posvetovanje. 

Do kdaj velja ukrep? 

Delo s skrajšanim delovnim časom sme delodajalec odrediti posameznemu delavcu od 1. 1. 2023 

do 31. 3. 2023. 

 

Vlada RS lahko ukrep s sklepom podaljša največ dvakrat za en mesec. 

 

Pomoč posameznemu delodajalcu mora biti odobrena najpozneje 31. 12. 2023. 

Kolikšno je izplačilo plače? 

Plačilo za čas dela in izplačilo nadomestila ne smeta biti skupaj nižja od minimalne plače v RS. 

 

Delodajalec mora v času do polnega delovnega časa, ko delavec ne dela, izplačati nadomestilo 
plače v višini 80 odstotkov njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh 
mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. 

Ali so kakšne omejitve pri uporabi ukrepa? 

Delodajalec ne sme v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače in še šest mesecev 
po tem: 

- začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je 
odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu 

številu delavcev iz poslovnih razlogov (prepoved odpuščanja); in  

 
15 Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami). 
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- odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega 
časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim 
časom. 

Ali ima delodajalec še kakšno obveznost? 

Delodajalec mora voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim 
delovnim časom, na način, da je iz nje razviden: 

- čas prihoda na delo; 

- čas odhoda z dela; in 
- čas drugih upravičenih odsotnosti (letni dopust, začasna nezmožnost opravljanja dela 

ipd.). 

Ali kdaj nastopi obveznost vrniti prejeta sredstva po ZPGOPEK? 

Delodajalec mora vsa sredstva, prejeta v skladu z ZPGOPEK v celoti vrniti, če: 

- nepravilno in nepravočasno oziroma v nasprotju z ZPGOPEK izplačuje plačo; 
- odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali začne postopek odpustitve večjemu 

številu delavcem; 
- odredi nadurno delo, neenakomerno razporedi ali začasno prerazporedi delovni čas; 
- ne vodi pravilno evidence o izrabi delovnega časa v skladu s tem zakonom; 
- v obdobju prejemanja in po prenehanju sredstev v obdobju, ki je enako celotnemu obdobju 

prejemanja sredstev, začne postopek likvidacije v skladu z ZGD-1;  
- predloži neresnična dokazila pri uveljavljanju pomoči; ali 
- v letu 2023 oziroma za leto 2023 izplača dobiček, nakupi lastne delnice ali lastne poslovne 

deleže, izplača nagrade poslovodstvu oziroma del plače za poslovno uspešnost 
poslovodstvu. 

 

O vračilu odloči Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZRSZ) z 

odločbo. Delodajalec mora prejeta sredstva vrniti v 30 dneh od vročitve, skupaj z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejema povračila nadomestila plače do dneva vračila. 

Kako se uveljavlja delno povračilo nadomestila plače? 

Delodajalec vloži vlogo pri ZRSZ v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom. Pisni 
vlogi mora delodajalec priložiti izjave iz drugega odstavka 28. člena ZPGOPEK. 

 

Po prejemu odločbe ZRSZ lahko delodajalec uveljavlja delno povračilo nadomestila plače za 
pretekli mesec z zahtevkom za izplačilo, ki ga vloži pri ZRSZ na podlagi odločbe, a najkasneje v 
šestih mesecih od dokončnosti odločbe. 

Kakšno povračilo lahko pričakuje delodajalec? 

Delodajalec pripada povračilo za dejansko mesečno oziroma tedensko obveznost, za prazničen in 
drug dela prost dan, določen z zakonom, če bi delavec na ta dan dejansko delal. 
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Višina delnega povračila nadomestila znaša: 

- 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca 
(bruto II); in 

- ne more biti višje od 2.024,03 EUR. 

Kdaj lahko pričakuje delodajalec povračilo? 

Delodajalec prejme povračilo mesečno v sorazmernem delu ali v celoti deseti dan meseca, ki sledi 
mesecu izplačila nadomestila plače po ZPGOPEK. 

Začasen ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na 
delo 

Kdo je upravičenec? 

Upravičenec je: 

- delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z ZGD-1, ZZad, ZGZ, 
ObrZ, ZRSin, oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je organizirana v skladu z ZZ ali 
ZDru-1, in 

- je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 
30. 11. 2021. 

Kdo ne more prejeti pomoči po začasnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače 
delavcem na začasnem čakanju na delo? 

Upravičenec ne more biti delodajalec, če: 

- ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti 
(finančne in zavarovalniške dejavnosti) na dan 31. 12. 2022 in na katerega se je prenesla 

ena od vrst pomoči za gospodarstvo (glej zgoraj »POMOČ ZA GOSPODARSTVO«) ali ki bi 

bil upravičen do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo; 
- na dan vložitve vloge nima plačanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in 

drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z ZFU, ki znašajo 50 eurov in več; 
- na dan vložitve vloge nima izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh obračunov 

davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dneva vložitve vloge; 

- je nad njim uveden postopek stečaja ali je v likvidacijskem postopku; 
- je v postopku prisilne poravnave in ima neporavnane davčne obveznosti, na katere ne 

učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka prisilne 
poravnave; 

- zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino. 

Do kdaj velja ukrep? 

Ukrep velja od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023. 

 

Pomoč posameznemu upravičencu mora biti odobrena najpozneje 31. 12. 2023. 



 

13 

 

UKREPI ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST 

Omejitve napotitve delavca na začasno čakanje. 

Omejitve napotitve so: 

- delavec je lahko največ 30 delovnih dni na začasnem čakanju; 
- ukrepa ni mogoče uveljaviti za delavca, ki je v delovnem razmerju od 1. 1. 2023 dalje; in 
- ukrepa ni mogoče uveljaviti za delavca, za katerega delodajalec prejema subvencijo plače 

iz programov, sofinanciranih iz proračuna RS ali kohezijskih sredstev. 

Kako napotim delavca na začasno čakanje na delo? 

Delodajalec delavca pisno napoti na začasno čakanje na delo in v njem: 

- določi čas začasnega čakanja na delo; 
- obvesti o možnosti in načinu poziva delavcu, da se predčasno vrne na delo; in 
- obvesti o višini nadomestila plače. 

 

O napotitvi na začasno čakanje na delo delodajalec seznani Inšpektorat Republike Slovenije za 

delo najpozneje en delovni dan pred pričetkom napotitve delavca na čakanje na delo. 

Kolikšno je izplačilo nadomestila plače delavcu? 

Plačilo nadomestila plače ne sme biti nižje od minimalne plače v RS. 

 

Delodajalec mora v času začasnega čakanja na delo izplačevati nadomestilo plače v višini 80 
odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev 
oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. 

Ali veljajo kakšne dodatne omejitve za delodajalce? 

Delodajalec ne sme: 

- v obdobju uveljavljanja ukrepa odrejati nadurnega dela ali začasno prerazporediti 
delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci na začasnem čakanju na delo; 

- v obdobju prejemanja delnega povračila nadomestila plače in še šest mesecev zatem ne 
sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jih 
je napotil na začasno čakanje na delo, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu 
delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev 

sprejet že pred 1. januarjem 2023; 
- oziroma ne more uveljavljati delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na 

delo za delavca v času teka odpovednega roka. 

 

Če delodajalec: 

- krši zgornje omejitve; 
- ne izplačuje nadomestila plače v skladu z ZPGOPEK; 

- začne postopek likvidacije po ZGD-1 v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju 

prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev; 
- je podal neresnična dokazila; ali 



 

14 

 

UKREPI ZA OHRANITEV DELOVNIH MEST 

- v letu 2023 oziroma za leto 2023 izplača dobiček, nakupi lastne delnice ali lastne poslovne 
deleže, izplača nagrado poslovodstvu oziroma del plače za poslovno uspešnost 
poslovodstvu; 

mora prejeta sredstva v celoti vrniti. 

Ali ima delodajalec kakšne dodatne obveznosti? 

Delodajalec, ki za posameznega delavca uveljavlja delno povračilo nadomestila plače, mora 
polovico višine prejetih sredstev v 30 mesecih od dneva vložitve prvega zahtevka za delno 

povračilo nadomestila plače izvesti vlaganja v zeleni prehod.16  

 

Če delodajalec ne nameni sredstev v zeleni prehod, mora prejeta sredstva vrniti. 

Kolikšno je delno povračilo nadomestila plače delodajalcu? 

Delodajalcu je na delavca povrnjeno: 

- 80 odstotkov nadomestila plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II); in 
- ne več kot 2.024,03 EUR. 

Ali smem napotiti na začasno čakanje na delo delavca, ki ima pravice iz socialnih 
zavarovanj? 

Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo: 

- upravičen do odsotnosti z dela; ali 
- med trajanjem začasnega čakanja na delo pridobi pravico (i) do odsotnosti z dela na 

podlagi ZZVZZ, ZSDP-1 ali druge upravičene odsotnosti, ter (ii) do ustreznega nadomestila 
plače ali plačila prispevkov 

se nadomestilo plače za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga 
(začasno čakanje na delo delavca) ne izplačuje. 

 

Če je delavec ob napotitvi na začasno čakanje na delo ali med trajanjem začasnega čakanja na 
delo: 

- upravičen do dela s krajšim delovnim časom in prejema delno nadomestilo na podlagi 
ZPIZ-2; ali  

- je upravičen do dela s krajšim delovnim časom na podlagi ZZVZZ, ZSDP-1, 

se nadomestilo plače za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga 

(začasno čakanje na delo delavca) v tem času izplačuje v sorazmernem delu. 

Kako se uveljavlja delno povračilo nadomestila plače? 

Delodajalec vloži vlogo v elektronski obliki pri ZRSZ v 15 dneh od napotitve delavca na začasno 
čakanje na delo. Vlogi mora delodajalec priložiti izjave iz tretjega odstavka 41. člena ZPGOPEK. 

 
16 Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (Uradni list RS, št. 60/22). 
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Po prejemu odločbe ZRSZ delodajalec uveljavlja delno povračilo nadomestila plače za pretekli 
mesec z zahtevkom za izplačilo, ki ga vloži pri ZRSZ na podlagi odločbe, a najkasneje v šestih 
mesecih od dokončnosti odločbe. 

Kdaj lahko pričakuje delodajalec povračilo? 

Delodajalec prejme povračilo mesečno v sorazmernem delu ali v celoti deseti dan meseca, ki sledi 
mesecu izplačila nadomestila plače po ZPGOPEK. 

 

 

LIKVIDNOSTNI UKREPI ZA PODROČJE GOSPODARSTVA 

Namensko premoženje javnega sklada za likvidnostna sredstva za podjetja  

Kdo je upravičenec ukrepa? 

Upravičenca sta: 

- Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo; in 
- Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj (skupaj v nadaljnjem besedilu: javna 

sklada) 

Kakšna vrsta ukrepa je na voljo? 

Ko upravičenca od ustanovitelja prejmeta namensko premoženje za izvajanje finančnih produktov 
v obliki ugodnih posojil, se lahko namensko premoženje javnih skladov zmanjša do višine 
30.000.000 EUR. 

 

Sredstva za izvajanje finančnih produktov v višini: 

- 10.000.000 EUR za Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2023 in 2024; 
- 20.000.000 EUR za Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj za leto 2023; in 
- 10.000.000 EUR za Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj za leto 2024 

se zagotovijo v proračunu RS. 

 

Prenos namenskih sredstev se izvede leta 2023 in 2023, le-ta pa postanejo namensko premoženje 
javnega sklada, pri čemer so finančni produkti na voljo do porabe sredstev. 

Finančni inženiring in financiranje gospodarskih subjektov na področju cestnih 
prevozov 

Kdo je upravičenec ukrepa? 

SID banka. 

Kakšne vrste ukrepov so na voljo? 

Predvideni ukrepi so: 
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- v okviru »Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje tehnološko-razvojnih projektov 
2011-2013« je dodeljena sredstva RS mogoče ponovno koristiti, hkrati se lahko namenijo 
tudi za financiranje končnih prejemnikov, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza. 

Krediti za namen omilitve posledic krize ne smejo preseči zadnje zapadlosti kreditov 
znotraj ukrepa, odobrenih za namen spodbujanja tehnološko razvojnih projektov; 

- finančni inženiring v višini 100.000.000 EUR za financiranje končnih prejemnikov, ki jih je 
prizadela energetska ali ukrajinska kriza. Ročnost kreditov (a) za investicije ne sme biti 
daljša od 15 let in (b) za obratna sredstva ne daljša od 8 let. Sredstva morajo biti 

prejemnikom odobrena najkasneje v roku dveh let od podpisa sporazuma med 
upravičencem in ministrstvom; 

- za omilitev posledic kriznih razmer na gospodarske subjekte na področju prevozov 
potnikov oziroma blaga v cestnem prometu se sredstva iz 39. člena ZZUOOP17 se v okviru 
»Ukrepa finančnega inženiringa za namen financiranja gospodarskih subjektov na 
področju cestnih prevozov« sredstva lahko namenijo tudi za financiranje končnih 
prejemnikov, ki jih je prizadela energetska ali ukrajinska kriza. Zapadlost kreditov za ta 
namen ne sme preseči zadnje zapadlosti kreditov, odobrenih znotraj ukrepa, ki so 

namenjeni za financiranje gospodarskih subjektov, ki jih je prizadela epidemija COVID-19. 

Kaj mora izvesti upravičenec? 

Upravičenec mora zagotoviti ločeno evidentiranje kreditov, sklenjenih za namen: 

- spodbujanja tehnološko razvojnih projektov; in 
- omilitve posledic kriznih razmer na gospodarstvo. 

 

V okviru namena omilitve posledic kriznih razmer mora upravičenec zagotoviti tudi ločeno 
evidentiranje kreditov za: 

- investicije; 
- obratna sredstva; 
- ali za oboje hkrati. 

Odstop od petega odstavka 106.f člena ZJF.18 

Za namene doseganja predvidenih ukrepov upravičenca se sme, poleg investicij v tehnološko 
razvojne projekte, financirati tudi druge investicije ali obratna sredstva (stroški materiala, 
drobnega inventarja, trgovskega blaga, storitev stroški dela in stroški povezani z delom). 

 
 
  

 
17 Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 s spremembami 
in dopolnitvami). 
18 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami in dopolnitvami). 
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Kdo je upravičenec?  

Upravičenci so: 

- javni zavodi in javni gospodarski zavodi; 

- javne agencije; 
- javni skladi; 
- občine; 
- izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja; ter 
- izvajalci socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v 

podporo družini. 

Kdo ne more biti upravičenec? 

Kdor je upravičen do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 
in 98/22),19 ne more biti upravičenec.  

Kolikšna je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena na enoto brez DDV? 

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena znaša: 

- za višjo dnevno tarifno postavko 0,20700 EUR/kWh, 
- za nižjo dnevno tarifno postavko 0,14850 EUR/kWh, 
- za enotno dnevno tarifno postavko 0,18600 EUR/kWh. 

 

Omejitve cen veljajo ne glede na predhodno podpisane pogodbe o dobavi v letu 2023. 

Ali imajo dobavitelji kakšne dodatne obveznosti? 

Dobavitelji v času uporabe uredbe ne smejo prenehati z dobavo električne energije upravičencem. 

 

Dobavitelji morajo upravičencem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti 
pogodbo v skladu s pogoji iz te uredbe. 

Ali smejo upravičenci zamenjati dobavitelja? 

Da. 

Do kdaj velja uredba? 

Uredba velja do 31. 12. 2023. 

 

 
19 Inter alia so to mali poslovni odjemalci in odjemalci električne energije v skupnih prostorih večstanovanjskih 
stavb in skupnih prostorov v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.  

UREDBA O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NEKATERE PRAVNE OSEBE 
JAVNEGA PRAVA, ZA IZVAJALCE PROGRAMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA TER ZA 

IZVAJALCE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV, SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV 

IN PROGRAMOV V PODPORO DRUŽINI 
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Kdo je upravičenec?  

Upravičenci so družbe, ki: 

- zaposlujejo manj kot 250 ljudi; 
- imajo manj kot 50.000.000 EUR čistih letnih prihodkov; in/ali 

- jim vrednost aktive ne presega 43.000.000 EUR  

in kupuje električno energijo za lastno rabo. 

Kdo ne more biti upravičenec? 

Upravičenec ne more biti nekdo, ki: 

- je upravičen do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 
95/22 in 98/22)20 in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne 
osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter 
za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v 
podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22); ali 

- kupuje električno energijo za lastno rabo in ima za leto 2023 sklenjeno pogodbo o dobavi 
po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz te uredbe. 

Kolikšna je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena na enoto brez DDV? 

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena znaša: 

- za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh, 

- za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh, 
- za enotno dnevno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh. 

Ali so kakšne omejitve glede količine električne energije po zgornji ceni? 

Količina električne energije po zgornji ceni znaša: 

- 90 odstotkov porabljene električne energije odjemalca za enako obdobje v letu 2021; ali 
- če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 ni bilo porabe, se upošteva 90 

odstotkov povprečne porabe tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 
in 2020; ali 

- če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 2021 ali 2022, se za posamezen 
obračunski mesec v letu 2023 upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, 
v katerem je bilo priključeno. 

Ali imajo dobavitelji kakšne dodatne obveznosti? 

Dobavitelji v času uporabe uredbe ne smejo prenehati z dobavo električne energije upravičencem. 

 
20 Inter alia so to mali poslovni odjemalci in odjemalci električne energije v skupnih prostorih večstanovanjskih 
stavb in skupnih prostorov v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.  

UREDBA O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA 
PODJETJA 
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Dobavitelji morajo upravičencem, ki nimajo veljavno sklenjene pogodbe o dobavi, na zahtevo 
posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo v skladu s pogoji iz te uredbe. 

Ali smejo upravičenci zamenjati dobavitelja? 

Da. 

Do kdaj velja uredba? 

Uredba velja do 30. 6. 2023. 

 
 

 

Kdo je upravičenec?  

Upravičenci so: 

- javni zavodi in javni gospodarski zavodi; 
- javne agencije; 

- javni skladi; 
- občine; 
- izvajalci javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja; ter 

- izvajalci socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v 
podporo družini. 

Kdo ne more biti upravičenec? 

Upravičenec ne more biti, kdor je upravičen do ukrepov iz Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina 
iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22).21  

Kolikšna je najvišja dovoljena drobnoprodajna cena na enoto brez DDV? 

Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena znaša 0,095 EUR/kWh. 

 

Omejitev cene velja ne glede na predhodno podpisane pogodbe o dobavi v letu 2023. 

Ali imajo dobavitelji kakšne dodatne obveznosti? 

Dobavitelji v času uporabe uredbe ne smejo prenehati z dobavo zemeljskega plina upravičencem. 

 
21 Inter alia so to osnovne socialne službe, vrtci, osnovne šole, zdravstveni domovi, mali poslovni odjemalci ter 
izvajalci gospodarske javne službe distribucije toplote in drugi proizvajalci toplote na plin za proizvodnjo toplote 
za gospodinjske odjemalce.  

UREDBA O DOLOČITVI CENE ZEMELJSKEGA PLINA IZ PLINSKEGA SISTEMA ZA 
NEKATERE PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA, ZA IZVAJALCE JAVNO VELJAVNIH 

PROGRAMOV VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, ZA IZVAJALCE SOCIALNO VARSTVENIH 
STORITEV, SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV IN PROGRAMOV V PODPORO 

DRUŽINI 
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Dobavitelji morajo upravičencem na zahtevo posredovati ponudbo in na njeni podlagi skleniti 
pogodbo v skladu s pogoji iz te uredbe. 

Ali smejo upravičenci zamenjati dobavitelja? 

Da. 

Do kdaj velja uredba? 

Uredba velja do 31. 12. 2023. 

 
 

 
* * * * * 

 
 

V odvetniški družbi aktivno spremljamo dogajanje, povezano z energetsko krizo. Kot doslej, smo 
vam na voljo po elektronski pošti info@kbp.si ali telefonu 012445500, seveda pa so vam na voljo 
tudi odvetniki, s katerimi vsakodnevno sodelujete.  
 
Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o.p., d.o.o. 
 

Ljubljana, dne 6. 1. 2023 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vse informacije, vsebovane v tem dokumentu, so pridobljene iz javno dostopnih virov oziroma iz drugih virov, za 
katere se predvideva, da so verodostojni. Ta dokument je pripravljen zgolj v splošno informacijo in ni nadomestilo 
za pravno svetovanje. KBP ne jamči za točnost informacij in ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo 
oziroma stroške v povezavi z vašo morebitno uporabo v tem dokumentu navedenih informacij ali zanašanje nanje. 
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