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I. UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA

Svetovno gospodarstvo je v fazi prehoda v nizkoogljično in krožno gospodarstvo, digitalizacija, hitre 
spremembe poslovnih modelov, pa tudi veliki šoki, kot so epidemija, vojna v Ukrajini, motnje in ozka 
grla v dobavnih verigah, vse to pospešeno spreminja pogoje in danosti svetovnega gospodarstva. 

Slovensko gospodarstvo je izrazito odprto in izvozno usmerjeno, zato je toliko bolj dovzetno na 
globalne spremembe. Energetska kriza utegne slovensko gospodarstvo močno prizadeti, čeprav je 
finančni položaj podjetij v splošnem v dobri kondiciji, primerjalno gledano so podjetja nezadolžena, 
sredi intenzivnega razvojnega in naložbenega cikla, ki je skupaj s spremembami zadnjih let vplival na 
pospešeno rast njegove dodane vrednosti. 

Vlada Republike Slovenije si zato zastavlja strateški cilj: ohraniti razvojno sposobnost gospodarstva, 
da bo lahko pospešeno izpeljalo zeleni in digitalni prehod, z znanjem in inovacijami povečevalo 
dodano vrednost ter preprečilo padec BDP. 

Za to je ključno, da se: 
 prepreči nekonkurenčnost gospodarstva zaradi bistvenega dviga cen energentov,
 prepreči pomanjkanje energentov v vseh gospodarskih sektorjih, še posebej v strateško 

pomembni industriji in vseh dejavnostih z velikimi mrežnimi učinki,
 omogoči gospodarstvu, da brez zmanjšanja zaposlenosti in svojih razvojnih resursov prestane 

obdobje velikih šokov, povzročenih zaradi epidemije in motenj v dobavnih verigah,
 ohrani razvojno sposobnost gospodarstva za zeleni in digitalni prehod ter nadaljnje povečevanje 

na znanju in inovacijah temelječe dodane vrednosti.

Razmere na energetskih trgih so neobičajne in so posledica več dejavnikov: oživitev gospodarstev po 
pandemiji in 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 težav pri dobavah plina iz Rusije in manjše proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov kot običajno.

V Sloveniji se v primerjavi z drugimi državami iz zemeljskega plina ne proizvaja veliko električne 
energije, a ker se z elektriko trguje na enotnem notranjem trgu EU, se je vpliv rasti cen elektrike zaradi 
dražjega zemeljskega plina prenesel tudi na slovenski trg. 

Zato je Evropska komisija, dne 23. marca 2022, sprejela Sporočilo Komisije o Začasnem okviru za 
krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (UL C št. 131 l 
z dne 24. 3. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Začasni krizni okvir), ki državam članicam EU 
omogoča, da za podporo gospodarstvu v kontekstu vojaškega napada Rusije na Ukrajino uporabijo 
prožnost, predvideno v pravilih EU o državni pomoči, v okviru katerega je predvidena tudi pomoč za 
nadomestilo visokih povišanj cen energije. 20. julija 2022 je Evropska komisija sprejela prvo 
spremembo Začasnega kriznega okvira (https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/ukraine_en).
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Evropska komisija je 28. oktobra sprejela drugo spremembo Začasnega kriznega okvir in pripravila na 
osnovi tega pripravila nov Začasni krizni okvir: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-
aid/ukraine_en, s katerim je podaljšala Začasni krizni okvir od 31. decembra 2023 in uvedla določene 
pozitivne spremembe z vidika podpore gospodarstvu.

Država je že odreagirala ob prvem valu podražitve energentov. Konec januarja 2022 so bili sprejeti 
ukrepi za omilitev posledic visokih cen energentov za gospodinjstva, gospodarstvo in kmetijstvo. 
Celoten paket sprejetih energetskih ukrepov je vreden okrog 200 milijonov evrov. Dodatno je bila z 
Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 84/22) določena najvišja 
dovoljena drobnoprodajna cena 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. 

V letu 2022 je bila ustanovljena vladna Delovna skupina za premagovanje draginje energentov in 
hrane. Namen skupine je priprava analize cen surovin, pregled ukrepov ostalih držav članic EU, 
primerjava maloprodajnih cen osnovnih živil v Sloveniji ter priprava ukrepov za omilitev posledic 
draginje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je oblikovalo Gospodarsko koordinacijo. Gre 
za operativno skupino predstavnikov gospodarstva, ki je v sodelovanju z MGRT iskala in usklajevala 
ključne rešitve in oblikovala ukrepe za podporo in pomoč gospodarstvu glede na razmere na trgu. V 
mesecu septembru 2022 je bila na pobudo predsednika vlade oblikovana krizna skupina, ki jo vodita 
ministra za gospodarstvo in za infrastrukturo, v njej pa sodelujejo predstavniki vseh gospodarskih 
zbornic in asociacij, vključenih v Gospodarsko koordinacijo.

Vlada Republike Slovenije je v preteklih mesecih že sprejela ukrepe za obvladovanje cen energentov 
za gospodinjstva, nekatere zaščitene odjemalce in male poslovne odjemalce, ki imajo regulirano ceno 
električne energije do 43 kW oziroma 86 kW priključne moči. Ob tem je bil sprejet zakon o ukrepih za 
oblikovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo z začasnimi ukrepi za upravljanje 
povečanega tveganja pri oskrbi z energijo, za zanesljivo oskrbo z energijo, za zmanjševanje uvozne 
odvisnosti in za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti energetskih trgov.

Vlada je z novembrom 2022 prav tako določila najvišje dovoljene drobnoprodajne cene plina 
za gospodinjske odjemalce daljinskega ogrevanja. Dopolnjen je bil tudi Zakon o oskrbi s plini. S 
spremembami je med drugim dopolnjena definicija opredelitev gospodinjskih odjemalcev plina, da bi 
se preprečile zlorabe in vsem gospodinjstvom zagotovi pravico do osnovne oskrbe s plinom. Zakon 
prav tako zagotavlja obvezno in nadomestno oskrbo s plinom vsem zaščitenim odjemalcem, ki bi 
nenadoma ostali brez dobavitelja ali ponudbe za novega dobavitelja. Ob tem je zakon tudi razširil 
pojmovanje zaščitenih odjemalcem – po spremembi zakona mednje sodijo tudi osnovne šole in 
vrtci. Dobavitelje nadomestne oskrbe z zemeljskim plinom je določila Agencija za energijo. Za 
zagotavljanje nemotene oskrbe s plinom je vlada septembra 2022 določila tudi besedilo Zakona o 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družb GEN energija, HSE in hčerinskih družb ter Geoplin, 
in sicer v povezavi s krediti, najeti za zagotavljanje likvidnosti in nakupa dodatnih količin zemeljskega 
plina izven trga Evropske unije. To je energetskim družbam omogočilo likvidnost za potrebne nakupe 
energentov v času visokih cen. Vlada je prav tako sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo 
energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja, ki narekujejo, da se v luči varčevanja z 
energijo prostori ne ohlajajo na manj kot 25 °C, oziroma se v času ogrevalne sezone ne ogrevajo na 
temperaturo, višjo od 20 °C. Za vse odjemalce električne energije, zemeljskega plina, daljinskega 
ogrevanja in kupce lesa za kurjavo smo stopnjo DDV znižali na 9,5 %, in sicer za obdobje od 1. 
septembra 2022 do 31. maja 2023. Znižanje stopnje DDV na kurilno olje zaradi evropske zakonodaje 
ni možno. Znižani DDV sicer dopolnjuje ukrep regulacije cen električne energije in zemeljskega plina. 
Tako še pred uradnim začetkom ogrevalne sezone dodatno zmanjšujemo posledice dviga cen 
energentov za vse odjemalce.

V sodelovanju s predstavniki gospodarstva in z resornimi ministrstvi sta bila pripravljena in sprejeta 
dva zakona:

 Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega 
plina (ZPGVCEP), (Uradni list RS, št. 117/22 in 133/22) in

 Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), (Uradni list 
RS, št. 163/22).
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Dne 30. decembra 2022 pa je Vlada Republike Slovenije sprejela še Uredbo o določitvi cene 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 
167/2022 in s katero je regulirala cene električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja, 
zaradi česar je potrebno prilagoditi ZPGOPEK, tako da le-ta podjetja niso upravičena do pomoči po 
ZPGOPEK za čas trajanja regulacije.

Predlog zakona predstavlja prilagoditev ukrepa za pomoč gospodarstvu ter ukrepov za ohranitev 
delovnih mest iz ZPGOPEK zaradi regulacije cen električne energije za mikro, mala in srednje velika 
podjetja.  

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA

2.1 Cilji

Glavni cilj predloga zakona je omiliti negativne posledice v gospodarstvu, ki so nastale zaradi 
podražitve cen energentov, predvsem električne energije. S tem namenom je predlagana sprememba 
finančne pomoči upravičencem v obliki povračila dela povišanj cen električne energije, zemeljskega 
plina in tehnološke pare. Pomoč za gospodarstvo se bo dodeljevala na podlagi sheme državnih 
pomoči skladno z oddelkoma 2.1. in 2.4. iz Začasnega kriznega okvira, vendar bo upoštevala 
sprejeto Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ker bodo ta 
podjetja imela regulirano ceno do konca meseca junija 2023 (možno je tudi podaljšanje tega obdobja), 
le-ti ne bodo upravičeni do pomoči za gospodarstvo zaradi povišanj cen električne energije po 
ZPGOPEK za obdobje regulacije cen električne energije. Posledično se prilagodita tudi ukrepa za 
ohranitev delovnih mest.

2.2 Načela

1. Načelo prilagajanja prava družbenim razmeram
Energetska kriza je ves svet pahnila v popolnoma novo in nepredvidljivo situacijo, tako z vidika 
njenega trajanja ter posledic na družbo in posameznike ter njihov vrednostni sistem. V luči te 
negotovosti zakonodajalec nima le pravice, temveč tudi dolžnost, da zakonodajo prilagaja danim 
družbenim razmeram in jo tudi spreminja, če to narekujejo spremenjena družbena razmerja. Načelo 
prilagajanja prava družbenim razmeram se v teh družbenih razmerah torej kaže kot ključni element 
načela pravne države.

2. Načelo socialne države
Načelo socialne države daje zakonodajalcu pri zagotavljanju in uresničevanju socialne varnosti, 
njenim državljanom široko polje proste presoje. Načelo je povezano z načelom vzajemnosti in 
solidarnosti.

3. Načelo zakonitosti
Načelo zakonitosti od državnih organov zahteva, da morajo njihova posamična dejanja temeljiti na 
zakonu ali na zakonitem predpisu (četrti odstavek 153. člena Ustave Republike Slovenije).

4. Načelo učinkovitosti
Nujni ukrep, ki ga država sprejema za obvladovanje in zmanjševanje negativnih posledic visokih cen 
električne energije na  gospodarstvo, morajo biti čim bolj učinkoviti.

5. Načelo ekonomičnosti postopka
Postopki dodeljevanja finančnih sredstev in spodbud se morajo voditi hitro, s čim manjšimi stroški in 
čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku.

6. Načelo solidarnosti
Zakonski ukrep sledi načelu solidarnosti in vzajemne pomoči.

7. Načelo transparentnosti
Zaradi preprečevanja zlorab so prejemniki finančne spodbude zavezani k transparentnosti njihovega 
pridobivanja.
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2.3 Poglavitne rešitve
Zaradi naraščanja težav v gospodarstvu zaradi kriznih razmer (energetska, ukrajinska kriza), za katere 
je možno, da se bodo še poglabljale, je bil sprejet ZPGOPEK, objavljen v Uradnem listu RS št. 163/22 
z dne 27.12.2022, in kasneje še Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja 
podjetja in objavljena v Uradnem listu RS, št. 167/2022 z dne 30.12.2022, s katero je Vlada Republike 
Slovenije regulirala cene električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Zaradi sprejete Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja je 
potrebno prilagoditi ZPGOPEK, tako da le-ta podjetja niso upravičena do pomoči za gospodarstvo za 
električno energijo za čas trajanja regulacije. Urejen pa je tudi postopek izplačila za upravičence, ki 
imajo regulirano ceno električne energije po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala 
in srednja podjetja, in sicer se prvo izplačilo izvede 30. v mesecu, v katerem postane upravičenec 
upravičen do pomoči za gospodarstvo za električno energijo. Posledično to vpliva tudi na oba ukrepa
za ohranitev delovnih mest: subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in subvencioniranje 
čakanja na delo, saj se pogoji navezujejo na ukrep pomoči za gospodarstvo, saj sta le-ta vezna glede 
pogojev na ukrep pomoči za gospodarstvo.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA

Predlog zakona ima finančne posledice za državni proračun, in sicer so za 220 mio evrov nižje kot 
pri že sprejetem ZPGOPEK (le-te so znašale 950 mio EUR – od tega 850 mio evrov za pomoč za 
gospodarstvo in 100 mio evrov za ohranjanje delovnih mest). Nova ocena finančnih posledic znaša 
730 mio evrov – od tega 650 mio evrov za pomoč za gospodarstvo in 80 mio evrov za ohranjanje 
delovnih mest), ki upošteva sprejeto Uredbo za določitev cene električne energije za mikro, mala in 
srednja podjetja (ki velja do 30.6.2023)-

Podrobnejši izračun ocene finančnih posledic za »pomoč za gospodarstvo« (z upoštevanjem 
regulacije cen električne energije do 30.6.2023 za mikro, mala in srednja podjetja:
Upoštevanje Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki je bila 
sprejeta konec leta 2022 in objavljena v Uradnem listu št. 167/22 z dne 30.12.2022, in bo v veljavi 
polovico leta 2023 pomeni, da se znesek upravičenj po ZPGOPEK zniža za 2/3 (tolikšen delež je 
delež porabljene električne energije pri majhnih subjektih, 250 največjih pa predstavlja okoli 1/3) 
porabe za polovico leta, kar pomeni, da se zniža v celotnem letu 2023 za 1/3. Tako se breme zakona 
zniža za okoli 200 mio EUR (607-1/3*607), na 405 mio EUR pri električni energiji oz. s 846 mio EUR 
na 644 mio EUR oz. zaokroženo na 650 mio EUR. Število upravičenih subjektov se ne zniža, le 
doba upravičenja se skrajša (za drugo polovico leta 2023 za MSP-je, porabnike električne energije)
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PREJ (obstoječi ZPGOPEK):
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Dodatno: V kolikor bi se regulacija cen za električno energijo s spremembo Uredbe za določitev cene 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja podaljšala do 31.12.2023, bi bila ocena 
finančnih posledic nižja za cca. 200 mio EUR in bi znašala 441 mio EUR.

Porabljena 
količina 
TWh

Pomoč Porabljena 
količina 
TWh

Pomoč Porabljena 
količina 
TWh

Pomoč

Brez regulacije Regulacija električne 
energije za MSP do 

30.6.2023

Regulacija električne energije za 
MSP do 31.12.2023

Poraba 
električna 
energija

7,2 607 4,8 404 3,2 201 

Poraba 
zemeljski plin

7,0 218 7,0 218 7,0 218

Poraba 
tehnološka 

pare

0,7 22 0,7 22 0,7 22

SKUPAJ za 
pomoč 
gospodarstvu

846 644 441

Predlog zakona nima finančnih posledic za druga javna finančna sredstva. 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE V PRAVU EVROPSKE UNIJE

Predlog zakona ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 

Prikaz ukrepov pomoči v nekaterih državah članicah Evropske unije:

Tudi ostale države članice EU usmerjajo ukrepe v pomoč gospodarstvu za omilitev posledic visokega 
dviga cen energentov: https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-
energy-prices .

Avstrija  »energetski vavčerji« 150 EUR/preb.,
 ustavitev obvezne dajatve na zeleno elektriko, 
 energetske subvencije (vključno z znižanjem davkov, nadomestili za zaposlene),
 90% znižanje tarif za zemeljski plin in elektriko do sredine 2023,
 povečanje subvencij za prevoz zaposlenih,
 podpora podjetjem pri zamudah pri plačilu davkov,

Finančna sredstva za izvajanje zakona se bodo zagotovila s prerazporeditvijo v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračuna RS oziroma v rebalansu proračuna za leto 2023 in v predlogu sprememb 
proračuna za leto 2024.
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 subvencije za investiranje (za zmanjšanje odvisnosti od ruskega plina)
 2 milijardi EUR za komunalno podjetje Wien energie
 subvencije energetskim podjetjem zaradi znižanja cen energije za potrošnike;

Belgija  »energetski vavčer« 100 EUR/preb.,
 sklad za plin in elektriko (za gospodinjstva),
 prepoved enostranskih sprememb v energetskih pogodbah,
 znižanje DDV iz 21% na 6% za elektriko,
 znižanje davkov na dizel in bencin na 17,5 centov/liter,
 podaljšanje življenjske dobe dveh jedrskih reaktorjev za 10 let
 odlog plačila socialnih prispevkov za delodajalce za tretje in četrto četrtletje 2022 

ter prvo četrtletje 2023;
Danska  »toplotni ček« 800 EUR za najbolj prizadeta gospodinjstva,

 podpora za nadomestilo sistemov ogrevanja z zemeljskim plinom
 določitev zgornje meje cene presežne toplote pri 93 DKK/GJ, ki naj bi začela 

veljati 1. januarja 2023;
Nemčija  znižanje EEG (olajšava na cene elektrike) iz 6,5 centov na 3,72 centov,

 ciljni ukrep za pomoč ranljivim gospodinjstvom tako, da pokrijejo v celoti račune 
za ogrevanje,

 enkratne subvencije za gospodinjstva z nizkimi prihodki,
 povečanje potnih stroškov za študente in ranljive prebivalce,
 davčne olajšave na davek od prihodkov,
 povečana plačila za otroke iz družin z nižjimi prihodki, dodatnih 20 

EUR/mesec/otroka,
 stalno zmanjšanje cen goriv za tri mesece preko davčne olajšave,
 subvencijski program, da se nadomestijo plinski bojlerji s toplotnimi črpalkami
 sredstva za popolno nacionalizacijo Uniperja, nemškega energetskega podjetja. 

Prej je bilo zagotovljenih 17 milijard evrov za delno nacionalizacijo podjetja,
 načrt, kako preprečiti pomanjkanje plina in hkrati zmanjšati vpliv naraščajočih cen 

plina. Za ta načrt  bo nemška vlada namenila približno 91 mrd EUR za mesec 
oktober od 200 mrd EUR ki jih je nemška vlada namenila prejšnji mesec, 66 mrd 
EUR je namenjenih potrošnikom ter malim in srednje velikim podjetjem, preostalih 
25 mrd EUR pa je namenjenih podpori industriji.

Italija  odstranitev splošnega sistema dajatev v sektorju elektrike in zmanjšanje splošnih 
dajatev na račune za plin,

 znižanje DDV za uporabo zemeljskega plina,
 za 6 mio malih podjetij in 29 mio prebivalcev so stopnje 0% v okviru splošnega 

sistema dajatev,
 odprava dajatev na račune zemeljskega plina za vse uporabnike,
 plačilo računov za energijo v več obrokih,
 podpora za gospodinjstva, ki imajo nizke prihodke,
 20% davčna olajšava za vse energetsko intenzivna podjetja (30% povečanje cen 

glede na 2019),
 povečanje socialnih bonusov in znižanje cen bencina do 25 centov ,
 paket ukrepov za pospešitev uporabe obnovljivih virov energije in ponovno 

uplinjanje,
 davčna olajšava za podjetja za nakup plina, elektrike 25%
 septembra je vlada potrdila zakon Aiuti-ter v višini 14 mrd EUR (davčna olajšava 

za podjetja, enkratni bonus v višini 15 EUR za tiste z dohodki pod 20.000 EUR 
bruto letno, enkratni bonus v višini 150 evrov za tiste z dohodki pod 20.000 evrov 
bruto letno, vključno z upokojenci, zaposlenimi, samozaposlenimi in sezonskimi 
delavci.

6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA

6.1 Presoja administrativnih posledic 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov: 
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Za izvajanje ukrepa za pomoč gospodarstvu sta pristojna Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija. Za ukrepa za ohranitev delovnih mest sta pristojna 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod RS za zaposlovanje.

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov:

Zakon določa obveznost upravičencev, da za pridobitev pomoči oddajo elektronsko vlogo v 
informacijski sistem javne agencije SPIRIT Slovenija. 

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki:

Zakon nima posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki.

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo:

Predlog zakona bo imel pozitivne posledice na gospodarstvo, predvsem na tisti del, ki je utrpel škodo 
zaradi dviga cen energentov (električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare) ter ima v 
strukturi stroškov velik delež stroškov energije.

Skupaj bo namenjenih 650 mio evrov za pomoč gospodarstvu. 

Upoštevanje Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki je bila 
sprejeta konec leta 2022 in bo v veljavi polovico leta 2023 pomeni, da se znesek upravičenj po 
ZPGOPEK zniža za 2/3 (tolikšen delež je delež porabljene električne energije pri majhnih subjektih, 
250 največjih pa predstavlja okoli 1/3) porabe za polovico leta, kar pomeni, da se zniža v celotnem 
letu 2023 za 1/3. Tako se breme zakona zniža za okoli 200 mio EUR (607-1/3*607), na 405 mio EUR 
pri električni energiji oz. s 846 mio EUR na 644 mio EUR, oz. zaokroženo na 650 mio EUR. Število 
upravičenih subjektov se ne zniža, le doba upravičenja se skrajša (za drugo polovico leta 2023 za 
MSP-je, porabnike električne energije).

Porabljena 
količina pri 
poslovnih 
subjektih (v 

TWh)

Vrednost po 
cenovni 
razliki po 
formuli (mio 

EUR)

Prilagojeno 
za nižjo 
upravičeno 
porabo, ki je 
predmet 
povračila (v 

mio EUR)

Prilagojeno 
za delež 
povračila (v 

mio EUR)

Brez podjetij s 
predhodnimi 
zakupi (v mio 

EUR)

Električna 

energija
4,8 1.284 1.1.56 578 404

Zemeljski plin 7,0 606 545 272 218

Energija za 

ogrevanje
0,7 61 51 27 22

SKUPAJ 1.950 1.755 878 644

6.4 Presoja posledic za socialno področje:

S predlogom zakona se izboljšuje položaj v gospodarstvu, posebej tistega dela, ki ima v strukturi 
stroškov velik delež stroškov energentov.

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja:

Predlog zakona ne vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja.
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6.6 Presoja posledic za druga področja

Predlog zakona ne vpliva na druga področja.

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa:

 Predstavitev sprejetega zakona:
Za predstavitev predloga zakona sta pristojna Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in javna 
agencija SPIRIT Slovenija.

 Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa:
Izvajanje zakona v delu ukrepov pomoči za gospodarstvo gospodarstva spremljata Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo in javna agencija SPIRIT Slovenija. Ukrepe za ohranitev delovnih 
mest spremljata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Zavod RS za 
zaposlovanje.

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona

Ni drugih pomembnih okoliščin.

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA:

Predlog zakona ni bil objavljen na spletnih naslovih.

Ker gre za predlog zakona po nujnem postopku, sodelovanje javnosti pri pripravi predloga zakona ni 
potrebno.

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA 
PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN

Pri pripravi predloga zakona ni sodeloval zunanji strokovnjak oziroma pravna oseba. 

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 
DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES:

Matjaž Han, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Matevž Frangež, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Dejan Židan, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Alenka Marovt, sekretarka, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22) se 
v 3. členu za petim odstavkom doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za električno energijo, če spada med 
odjemalce, kot ga določa podzakonski akt, ki določa ceno električne energije za mikro, mala in srednje 
velika podjetja, za obdobje veljavnosti tega podzakonskega akta. Operaterji iz tretjega odstavka 16. 
člena tega zakona posredujejo seznam odjemalcev pristojnemu organu in Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje. Seznam odjemalcev vsebuje navedbo firme in matične številke odjemalca iz prvega 
stavka tega odstavka.«.

2. člen

V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičenca iz šestega odstavka 3. člena tega

zakona prvo izplačilo za električno energijo izvede do 30. dne v mesecu, v katerem postane upravičen 
tudi do pomoči za električno energijo.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se število »850« v obeh 
primerih nadomesti s številom »650«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen

V 22. členu se za sedmim odstavkom doda nov, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se šteje, da pomoč ni bila prenesena oziroma ni 

upravičenosti do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstva, če gre za upravičenca po šestem 
odstavku 3. člena tega zakona.«.

4. člen

V 35. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da pomoč ni bila prenesena oziroma ni upravičenosti 
do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstva, če gre za upravičenca po šestem odstavku 3. člena 
tega zakona.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen

Seznam iz novega šestega odstavka 3. člena zakona se posreduje do vključno 7. februarja 2023. 

6. člen

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

K 1. členu:
Določa se, da odjemalci, ki so opredeljeni v 1. členu Uredbe o določitvi cene električne energije za 
mikro, mala in srednja podjetja ne morejo uveljavljati pomoči za gospodarstvo za električno energijo 
za obdobje veljavnosti uredbe. Uredba trenutno velja do 30.6.2023. 

Ta uredba namreč določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene količine električne energije za mikro, 
mala in srednja podjetja, kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 2003/361/ES z 
dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednjih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), 
ki so končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) v 
skladu z 12. in 13. členom Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem 
posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L št. 261 z dne 7. 10. 2022, str. 1).

Skladno z ZPOPEK, ki je bil objavljen 27.12.2022 v Uradnem listu RS so potencialni upravičenci 
pričakovali pridobitev pomoči za gospodarstvo. Dejansko pravico do države pomoči za gospodarstvo 
se prenese na upravičenca z oddajo vloge skladno z drugim odstavkom 12. člena ZPGOPEK, kar pa 
bo v času od 14. do 28. februarja 2023. Prej omenjena uredba pa je spremenila pričakovanja za del 
potencialnih upravičencev (mikro, mala in srednja podjetja), saj je bila uvedena regulacija cen 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Uredba velja tudi za pogodbe o dobavi, 
sklenjene v obdobju od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022, za dobave v času veljavnosti te 
uredbe. Cene določene z uredbo (od 155,50 do 217 EUR/MWh) so nižje od cen, ki so bile konec leta 
2022 na trgu (ko je bilo potrebno skleniti pogodbe za prihodnje leto). Sprememba ZPGOPEK je 
potrebna, da ne pride do dvojnega financiranja upravičenih stroškov. Zaradi navedenega potencialni 
upravičenci, ki zapadejo pod uredbo in bodo imeli regulirane cene, ne bodo oškodovani.

Operaterji električne energije posredujejo seznam odjemalcev SPIRIT Slovenija in Zavodu RS za 
zaposlovanje. Seznam odjemalcev vsebuje navedbo firme in matične številke odjemalca.

K 2.členu:
Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev iz predloženih vlog presega 650 
milijonov evrov (prej 850 milijonov evrov), se višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev 
sorazmerno zniža do skupne višine 650 milijonov evrov (prej 850 milijonov evrov).

Določeno je tudi, da za upravičence, ki so določeni kot odjemalci Uredbi o določitvi cene električne 
energije za mikro, mala in srednja podjetja in imajo regulirano ceno (do 30.6.2023), se prvo izplačilo 
za električno energijo izvede do tridesetega v mesecu, v katerem postane upravičenec upravičen tudi 
do pomoči za električno energijo. V primeru, da se uredba ne podaljša, bo prvo izplačilo izvedeno 31. 
julija 2023. V primeru podaljšanja uredbe se namreč rok za prvo izplačilo spremeni.

K 3. členu:
22. člen ZPGOPEK se nanaša na ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Določa tudi 
pogoje, po katerih lahko delodajalci zaprosijo za subvencijo. Z novim osmim odstavkom 22. člena se 
jasno določi, da so iz kroga upravičencev izključeni odjemalci, ki imajo na podlagi Uredbe o določitvi 
cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, regulirano ceno električne energije. Za čas 
regulacije se šteje, da ni prišlo do prenosa pomoči za gospodarstvo oz. da ni upravičenosti do prenosa 
pomoči za gospodarstvo.

Skladno z ZPOPEK, ki je bil objavljen 27.12.2022 v Uradnem listu RS so potencialni upravičenci 
pričakovali pridobitev subvencije za skrajšan delovni čas od 1. januarja 2023 dalje. Uredba o določitvi 
cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja pa je spremenila pričakovanja za del 
potencialnih upravičencev (mikro, mala in srednja podjetja), saj je bila uvedena regulacija cen 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta podjetja ne morejo koristiti ukrepa 
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, saj uredba velja do 30. junija 2023, medtem ko ukrep 
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa velja tri mesece z možnostjo podaljšanja za dvakrat po 
en mesec. Glede na razpoložljive podatke potencialni upravičenci še niso predložili vlog in nobena 
pravica do subvencioniranja še ni nastala. Pravica do tega ukrepa nastane, če je delodajalec prizadet 
zaradi povišanja cen energentov. Zaradi regulacije cen električne energije do tega povišanja ne pride, 
zato ne nastane razlog za prizadetost. Delodajalci, ki uporabljajo zemeljski plin oziroma tehnološko 
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paro, pa še vedno ostajajo upravičeni do pomoči do tega ukrepa. Zaradi navedenega ne pride do 
oškodovanja potencialnih upravičencev.

K 4. členu:
35. člen ZPGOPEK se nanaša na ukrep subvencioniranja čakanja na delo. Določa tudi pogoje, po 
katerih lahko delodajalci zaprosijo za subvencijo. Z novim drugim odstavkom 35. člena se jasno 
določi, da so iz kroga upravičencev izključeni odjemalci, ki Uredbe o določitvi cene električne energije 
za mikro, mala in srednja podjetja, regulirano ceno električne energije. Za čas regulacije se šteje, da ni 
prišlo do prenosa pomoči za gospodarstvo oz. da ni upravičenosti do prenosa pomoči za 
gospodarstvo.

Skladno z ZPOPEK, ki je bil objavljen 27.12.2022 v Uradnem listu RS so potencialni upravičenci 
pričakovali pridobitev subvencije za čakanje na delo od 1. januarja 2023 dalje. Uredba o določitvi cene 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja pa je spremenila pričakovanja za del 
potencialnih upravičencev (mikro, mala in srednja podjetja), saj je bila uvedena regulacija cen 
električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Ta podjetja ne morejo koristiti ukrepa 
subvencioniranja čakanja na delo, saj uredba velja do 30. junija 2023, medtem ko ukrep 
subvencioniranja skrajšanega delovnega časa velja tri mesece z možnostjo podaljšanja za dvakrat po 
en mesec.. Glede na razpoložljive podatke potencialni upravičenci še niso predložili vlog in nobena 
pravica do subvencioniranja še ni nastala. Pravica do tega ukrepa nastane, če je delodajalec prizadet 
zaradi povišanja cen energentov. Zaradi regulacije cen električne energije do tega povišanja ne pride, 
zato ne nastane razlog za prizadetost. Delodajalci, ki uporabljajo zemeljski plin oziroma tehnološko 
paro, pa še vedno ostajajo upravičeni do pomoči do tega ukrepa. Zaradi navedenega ne pride do 
oškodovanja potencialnih upravičencev.

K 5. členu:
Operaterji električne energije posredujejo seznam odjemalcev SPIRIT Slovenija in Zavodu RS za 
zaposlovanje do vključno 7. februarja 2023. 

K 6. členu:
Člen ureja pričetek veljavnosti zakona. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

3. člen

(upravičenci)

(1) Upravičenec ali upravičenka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) do pomoči za gospodarstvo 
v skladu s tem zakonom je pravna ali fizična oseba, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja 
gospodarske družbe, z zakonom, ki ureja zadruge, z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice, z 
zakonom, ki ureja obrtno podjetniško zbornico, z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, 
oziroma pravna oseba zasebnega prava, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva, ali 
zakonom, ki ureja zavode, in je bila registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje gospodarske 
dejavnosti do vključno 30. novembra 2021. 

(2) Upravičenec ne more prejeti pomoči, če ima registrirano glavno dejavnost v skupini K po 
standardni klasifikaciji dejavnosti na dan 31. december 2022.

(3) Zoper upravičenca ne sme biti na dan oddaje vloge uveden stečajni postopek ali postopek 
likvidacije. Upravičenec ne sme imeti na dan oddaje vloge neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki znašajo 50 eurov in več, in ima izpolnjene obveznosti iz naslova predložitve vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dneva 
oddaje vloge. Če je upravičenec v postopku prisilne poravnave, ne sme imeti neporavnanih davčnih 
obveznosti, na katere ne učinkuje postopek prisilne poravnave ter so nastale po začetku postopka 
prisilne poravnave.

(4) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če spada med odjemalce, kot jih določa 
1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 
138/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22).

(5) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo, če zanj veljajo sankcije, ki jih je sprejela 
Evropska unija zaradi ruske agresije nad Ukrajino.

14. člen
(izplačilo pomoči in zagotavljanje sredstev)

(1) Izplačilo pomoči za gospodarstvo se s strani pristojnega organa na podlagi oddane 
vloge v skladu z 12. členom tega zakona izvede upravičencem na transakcijski račun, odprt pri banki s 
sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnici banke države članice v Republiki Sloveniji, ki so ga 
navedli v oddani vlogi. 

(2) Izplačila se izvedejo v višini 80 odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo. 
Upravičenec je upravičen za vsak mesec upravičenega obdobja do ene dvanajstine ocenjene višine 
pomoči celotnega upravičenega obdobja. Prvo izplačilo se izvede do vključno 31. marca 2023 za 
obdobje od januarja 2023 do marca 2023, naslednja izplačila za obdobje od aprila 2023 do decembra 
2023 pa se izvedejo mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Za izplačila v obdobju od 1. julija 
2023 do 31. decembra 2023 se upošteva korekcijski postopek iz šestega odstavka 16. člena tega 
zakona. Do 28. februarja 2024 se upravičencem izplačajo tudi zadržana sredstva v višini 20 odstotkov 
višine pomoči oziroma razlika do skupne višine pomoči, do katere je upravičen upravičenec skladno s 
šestim odstavkom 16. člena tega zakona, vendar največ do ocenjene višine pomoči za celotno 
upravičeno obdobje iz tretjega odstavka 12. člena tega zakona.   
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(3) Če skupni znesek pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev iz predloženih vlog 
presega 850 milijonov eurov, se višina pomoči za gospodarstvo vseh upravičencev sorazmerno zniža 
do skupne višine 850 milijonov eurov.

(4) Sredstva za izplačilo pomoči za gospodarstvo se zagotavljajo iz proračuna Republike 
Slovenije. Pristojni organ in ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, skleneta pogodbo, v kateri 
opredelita način in pogoje za izvedbo izplačila proračunskih sredstev pristojnemu organu za izvedbo 
pomoči za gospodarstvo v skladu s tem zakonom.

22. člen

(pogoji za uveljavljanje delnega povračila nadomestila plače)

(1) Delodajalec, ki delavcu skladno s prejšnjim členom zagotavlja delo za vsaj polovični delovni 
čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega 
delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno začasno čakanje na delo v deležu od 5 do 20 ur 
tedensko, uveljavlja delno povračilo izplačanega nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim 
delovnim časom, določeno s tem zakonom (v nadaljnjem besedilu: delno povračilo nadomestila 
plače).

(2) Pravico do delnega povračila nadomestila plače iz tega poglavja lahko uveljavlja delodajalec iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki na dan 31. december 2022 nima registrirane glavne 

dejavnosti v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti.

(3) Pravico do delnega povračila nadomestila plače iz tega poglavja lahko uveljavlja delodajalec iz 
prejšnjega odstavka, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in na 
katerega se je prenesla ena od vrst pomoči za gospodarstvo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, 
ali ki bi bil upravičen do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo iz prvega odstavka 4. člena tega 
zakona ter po lastni oceni najmanj 10 odstotkom delavcev mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 
odstotkov dela.

(4) Pravice do delnega povračila nadomestila plače ne more uveljavljati delodajalec:

– če je nad njim na dan vložitve vloge uveden postopek stečaja ali je v likvidacijskem postopku,

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno upravo, 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 in ki na dan vložitve vloge nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva vložitve vloge,

– ki je neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna 

občine,

– ki 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.

(5) Pravice do delnega povračila nadomestila plače delodajalec ne more uveljaviti za delavca, ki je 
pri tem delodajalcu v delovnem razmerju manj kot tri mesece ali je v zadnjih treh mesecih pri tem 
delodajalcu zaposlen za krajši delovni čas od polnega in za delavca, za katerega prejema subvencijo 

plače iz programov, sofinanciranih iz proračuna Republike Slovenije ali kohezijskih sredstev.

(6) Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec o 
obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in 
trajanju odreditve posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom 
delavcev, in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata, 
niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve o tem obvestiti delavce na pri 
delodajalcu običajen način. O sprejeti odločitvi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom 
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delodajalec seznani Inšpektorat Republike Slovenije za delo najpozneje en delovni dan pred 

pričetkom opravljanja dela s skrajšanim delovnim časom.

(7) Če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s 
skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanje odreditve, ki 
je predstavljala podlago za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje iz prejšnjega 
odstavka.

35. člen

(upravičenci)

Pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo po tem 
zakonu lahko uveljavlja delodajalec iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, ki na dan 31. december 
2022 nima registrirane glavne dejavnosti v skupini K po standardni klasifikaciji dejavnosti, in na 
katerega se je prenesla ena od vrst pomoči za gospodarstvo iz prvega odstavka 4. člena tega zakona, 
ali ki bi bil upravičen do prenosa ene od vrst pomoči za gospodarstvo iz prvega odstavka 4. člena tega 

zakona.


