
                                                              
 

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA 

V ZVEZI S POMOČJO GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE 

ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA 

 

TEHNIČNA VPRAŠANJA 

1. Kaj potrebujem za oddajo vloge, kakšen certifikat je potreben za vstop v aplikacijo?  

Za sam vstop v aplikacijo prijavitelj še ne bo potreboval kvalificiranega digitalnega potrdila, je pa le to 

potrebno za podpis vloge in ostalih prilog/dokazil.  

Prijavitelji potrebujejo kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) enega izmed izdajateljev kvalificiranih 

digitalnih potrdil (KDP), kot je določeno na 3. strani navodil za uporabo spletnega programa eEDP 

(https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/Za_razvijalce/Navodilo_za_uporabo_spletnega_programa_eEDP_v 

1.5.pdf):  

V podatkovni bazi sistema EDP se med AJPES in registriranimi overitelji avtomatsko izvaja 

dnevna izmenjava podatkov naslednjih izdajateljev kvalificiranih digitalnih potrdil (KDP) 

zastopnikov: 

✓ ▪ ACNLB  

✓ ▪ ACNLB SubCA 2  

✓ ▪ HALCOM CA FO  

✓ ▪ Halcom CA FO e-signature 1  

✓ ▪ HALCOM CA PO 3  

✓ ▪ Halcom CA PO e-signature 1  

✓ ▪ POSTARCA  

✓ ▪ POSTARCA G2  

✓ ▪ SIGEN-CA  

✓ ▪ SIGEN-CA G2  

✓ ▪ SIGOV-CA  

✓ ▪ SI-PASS-CA  

Poleg navedenih izdajateljev KDP bodo v sistem vključeni tudi drugi izdajatelji KDP, če bodo 

imetniki teh KDP predložili vlogo (EP-VLEDP-I) za vključitev v sistem. 

Potrebno si je urediti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) v Sloveniji, tudi za tujce. Aplikacija bo KDPje 

preverjala neposredno iz spletnega programa eEDP, za katerega je pristojen AJPES. 

V kolikor register EDP pri AJPES prepozna KDP zakonitega zastopnika kot ustrezen, z oddajo vloge ne 

bo težav. 

2. Zanima me, kje se dobi pooblastilo za oddajo vloge in kam se pošlje.  

Uporabnik aplikacije bo najprej potreboval pooblastilo s strani upravičenca, ki ga seveda podpiše s 

kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) zakoniti zastopnik, da bo lahko začel pripravljati vlogo za to 

podjetje. Vse dokumente, vključno z vlogo, vedno podpisuje zakoniti zastopnik; tisti, ki pripravlja vlogo, 

pa jih, kot vse ostalo, vnaša v sam obrazec aplikacije in na koncu tudi vlogo odda. 

Pooblastilo (PDF datoteka) se generira avtomatsko v sami aplikaciji za oddajo e-vlog, kjer je potrebno 

navesti podatke pooblaščenca ter njegove podatke, ki bodo vključeni v samo pooblastilo. Pooblastilo 

podpiše zakoniti zastopnik podjetja (ali več njih v primeru skupinskega zastopanja) s kvalificiranim 

digitalnim potrdilom izdanim pri enem izmed izdajateljev naštetih pri odgovoru št. 1. Podpisano 

pooblastilo se naloži v aplikacijo za oddajo e-vlog. Tako podpisano vlogo potem vstavite v aplikacijo in 

jo oddate. 

https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/Za_razvijalce/Navodilo_za_uporabo_spletnega_programa_eEDP_v%201.5.pdf
https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/Za_razvijalce/Navodilo_za_uporabo_spletnega_programa_eEDP_v%201.5.pdf


                                                              
 

V primeru s.p. ja vlogo podpiše nosilec/samostojni podjetnik s KDPjem. 

3. Na kakšen način in s kakšnimi vhodnimi podatki bo mogoče izračunati podatek o 

ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje? Katere postavke bo potrebno za 

izračun ocenjene pomoči vnesti v aplikacijo (poraba po veliki tarifi  - VT, poraba po mali 

tarifi – MT, povprečje, ipd.)? 

 

Pri izračunu povprečne vrednosti upoštevate vse tarife (VT, MT ali ET).  Izračuna se povprečje MT in 

VT na vseh lokacijah/merilnih mestih (SUM znesek / SUM količine → povprečna cena na enoto). Ne 

vključuje se vračil davkov in dajatev (omrežnine…). 

 

Pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo vnašate povprečno mesečno ceno na enoto, ki jo izračunate iz 

vsote zneskov (v EUR) na računih. Bodite pazljivi, da ne seštejete vseh cen na enoto ter jih delite s 

številom tarif. To je nepravilno! Vsoto zneskov (v EUR) delite z vsoto količin vseh tarif (v MWh) in dobite 

povprečno vrednost cene/enoto (v EUR/MWh). 

 

4. Kako je pa v primeru ko imamo več lokacij z različnimi odjemnimi mesti ? 

Upoštevajo se vsi računi. Vlogo oddaja poslovni subjekt, kar je vezano na njegovo matično številko in 

ne na posamezno odjemno mesto. Upoštevate vse lokacije in odjemna mesta, seštejete podatke o 

količinah in izračunate povprečno ceno na enoto v posameznem mesecu (glej vprašanje št. 3) 

5. Imamo poslovni račun družbe odprt v tujini, v Sloveniji nimamo poslovnega računa. 

Pogoj za izplačilo pomoči je skladno s prvim odstavkom 14. člena ZPGOPEK, da imate odprt 

transakcijski račun pri banki s sedežem v Republiki Sloveniji ali podružnici banke države članice v 

Republiki Sloveniji. 

 

VSEBINSKA VPRAŠANJA 

6. Kakšna je razlika med enostavno pomočjo za gospodarstvo in osnovno posebno 

pomočjo za podjetja? 

Poleg tega, da so pri enostavni pomoči določene zgornje meje referenčne cene (7. člen), je razlika tudi 

v določitvi zgornje meje, ki jo lahko upravičenec prejme in sicer: - enostavno pomoč za gospodarstvo v 

višini 50 odstotkov upravičenih stroškov do skupne višine največ 2 milijona eurov, pri čemer se v skupno 

pomoč vštevajo vse pomoči, prejete na podlagi oddelka 2.1. začasnega okvira, − osnovno posebno 

pomoč za podjetja v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov do skupne višine največ 4 milijone eurov, 

pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse pomoči, prejete na podlagi oddelka 2.1. začasnega okvira in 

oddelka 2.4. začasnega okvira. 

Pri enostavni pomoči je cena na enoto energenta v Republiki Sloveniji za leto 2021, cena, ki jo je 

upravičenec v povprečju plačal v referenčnem obdobju od vključno 1. januarja 2021 do vključno 31. 

decembra 2021 (v eurih na MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev, vendar največ 62,26 eurov na 

MWh (glej določbo v drugem odstavku 7. člena ZPGOPEK). Pri posebnih pomočeh je cena na enoto 

energenta tista cena, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od vključno 1. 

januarja 2021 do vključno 31. decembra 2021 (v eurih na MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev. 

7. Ali je potrebno imeti pogodbo za dobavo sklenjeno za celotno leto 2023? Nikjer nismo 

zasledili navedbe o predložitvi računov ter potrdil o plačilih dobavljene elektrike oz. 

zemeljskega plina. Ali to ne bo potrebno predložiti k vlogi? 

Vlogo oddate do 28.2.2023 do 12:00 ure na podlagi ocen za upravičena obdobja v letu 2023, tudi če 

še nimate sklenjene pogodb za celotno leto 2023.  

 



                                                              
 

Obvezna dokazila in priloge so glede na vrsto pomoči določeni v 12. členu ZPGVCEP. Račune in 

potrdila hranite pri sebi in ste jih dolžni posredovati na poziv pristojnega organa. Primarno pa bo 

pristojni organ podatke o dobavljeni količini in ceni izmenjal z operaterji, dobavitelji in distributerji oz. 

posrednimi dobavitelji kot je določeno v 16. členu ZPGOPEK.  

Na podlagi teh podatkov bo pristojni organ izvedel korekcijski postopek (sedmi odstavek 16. člena) 

glede na odstopanja ocenjene vrednosti v vlogi. 

8. Ali se limit prejete pomoči po ZPGOPEK upošteva v okviru povezanih podjetij? Če je 

temu tako, se postavlja vprašanje, kako se upošteva limit prejete pomoči v okviru 

povezanih podjetij? Ali lahko 1 podjetje oddaja vlogo po 7. členu, torej do 2 mio. EUR 

(ker izračun prikaže, da pridemo tik pod to mejo po 7. členu), za ostale družbe pa po 8. 

členu? Skupna izračunana pomoč za vse družbe ne presega 4 mio EUR. 

4. odstavek 6. člena določa, da se pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo poleg 

pomoči, ki jih je prejel upravičenec, upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela vsa podrejena in 

nadrejena podjetja upravičenca v Republiki Sloveniji, ki skupaj z upravičencem delujejo kot en subjekt 

s skupnim virom nadzora v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU. To 

pomeni, da seštevek prejete pomoči upravičenca ter njegovih nadrejenih in podrejenih podjetij ne sme 

presegati najvišje dovoljene pomoči po Začasnem okviru, kot je opredeljena v 3. odstavku 6. člena.  

Eno podjetje lahko torej lahko odda vlogo za enostavno pomoč, ostala pa za posebne pomoči, pri 

čemer se ostalim podjetjem v skupni znesek šteje tudi znesek, ki ga je prvo podjetje prejelo pri 

enostavni pomoči.  

Pomembno pa je upoštevati tudi pravilo kumulacije pomoči, torej morebitne že prejete pomoči po 

Začasnem okviru na podlagi ZPGVCEP ali morebitnih drugih ukrepov iz Začasnega okvira. 

9. Ali lahko najemnik, ki plačuje najemodajalcu po isti ceni, kot jo najemodajalec nabavlja 

uveljavlja subvencijo v kolikor jo najemodajalec za ta del stroška ne uveljavlja? Kako 

lahko najemojemalec v primeru, da najemodajalec uveljavlja stroške energije, ki jo 

oddaja najemojemalcu, uveljavlja subvencijo? Ali najemodajalec nakaže sorazmeren 

del na TRR najemojemalca? 

Pomoč za gospodarstvo lahko vedno uveljavlja zgolj končni porabnik energenta (npr. električne 

energije), glej ZPGOPEK, 2. člen, druga alineja. Torej v tem primeru najemnik. Najemodajalec lahko 

uveljavlja pomoč zgolj za del energenta, ki ga sam porabi. 

Tudi v primeru, ko ste v vlogi najemnika, ste na podlagi 4. odstavka 2. člena končni odjemalec in ste 

upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. Najemodajalec je v tem primeru vaš dobavitelj energentov in 

sicer posredni dobavitelj, kot je opredeljeno v 3. odstavku 2. člena: “…posredni dobavitelj energentov, 

ki ima z neposrednim zunanjim dobaviteljem energentov sklenjeno pogodbo za dobavo energentov, in 

zaračunava energente upravičencu po ceni, ki jo plača posredni dobavitelj neposrednemu zunanjemu 

dobavitelju energentov”. Pomoč za te stroške torej lahko uveljavljate, če vam najemodajalec te stroške 

zaračunava po isti ceni, ki jo je tudi sam plačal svojemu neposrednemu dobavitelju.  

Za ta del stroškov najemodajalec ni upravičen do pomoči (ker za ta del pomoči ni končni odjemalec). 

10. Kam in kako najemodajalec oz. posredni dobavitelj poroča podatke o dobavljenih 

količinah in cenah energentov? Ali jih sporoča mesečno? 

Najemodajalec se šteje za posrednega dobavitelja, kot je navedeno v 3. alineji 2. člena ZPGOPEK. 

Skladno s 4. odstavkom 16. člena ZPGOPEK je tudi posredni dobavitelj dolžan pristojnemu organu 

posredovati podatke o dobavljenih količinah in cenah energentov na enoto za posameznega 

upravičenca. Pristojni organ bo za namen izvajanja nadzora predpisal vrsto in obliko podatkov ter 

način elektronske izmenjave podatkov in jo objavil na spletni strani v mesecu marcu 2023 (54. člen). V 

kolikor posredni dobavitelj teh podatkov ne zagotavlja, potem pristojni organ v okviru nadzora pridobi 

podatke neposredno od upravičenca. 



                                                              
 

Najemniki lahko uveljavljajo tisti del energenta, za katerega lahko z računi, pogodbami ali drugimi 

listinami izkažejo dejansko porabljeno količino energenta in ceno, po kateri so ta energent plačali, ta 

pa mora biti enaka, kot jo posredi dobavitelj (najemodajalec) plača svojemu neposrednemu 

zunanjemu dobavitelju. Iz dokazil končnega odjemalca/upravičenca mora biti torej jasno razvidno, 

kolikšen del energije so kupili od posrednega dobavitelja (najemodajalca) ter po kakšni ceni so ta 

energent plačali.  

Najemodajalec pa za ta del energije, ki ga proda naprej, ni upravičen do pomoči (1. alineja 19. člena). 

Šesti odstavek 16. člena določa, da je rok za posredovanje podatkov pristojnemu organu:  

- do vključno 31. julija 2023 za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 30. junija 2023 in  

- do vključno 31. januarja 2024 za obdobje od 1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023. 


