
                                                              
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

V ZVEZI S POMOČJO GOSPODARSTVU ZARADI VISOKIH POVIŠANJ CEN ELEKTRIČNE ENERGIJE IN 

ZEMELJSKEGA PLINA 

 

Posodobljeno: 27. 2. 2023 

TEHNIČNA VPRAŠANJA 

1. Kaj potrebujem za oddajo vloge?  

Zakoniti zastopnik prijavitelja bo za podpis vloge po ZPGVCEP potreboval KDP izdajatelja, 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_e 

EDP_v1.5.pdf). Vlogi bo potrebno priložiti ustrezna dokazila, s katerimi bo upravičenec potrdil 

verodostojnost podatkov 

2. Kakšen certifikat bo potreben za vstop v aplikacijo?  

Za sam vstop v aplikacijo prijavitelji še ne bodo potrebovali kvalificiranega digitalnega potrdila, bo 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. 

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


                                                              
3. Na kakšen način in s kakšnimi vhodnimi podatki bo v okviru spletnega kalkulatorja SPIRIT 

mogoče izračunati podatek o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje na 

podlagi določbe tretjega odstavka 12. člena ZPGOPEK. 

 

S tem v zvezi bi bilo za pripravo potrebne dokumentacije in podatkov ključno vprašanje, 

katere postavke bo potrebno za izračun ocenjene pomoči vnesti v predvideni spletni 

kalkulator (poraba po veliki tarifi  - VT, poraba po mali tarifi – MT, povprečje, ipd.). 

 

Izračuna se povprečje MT in VT na vseh lokacijah/merilnih mestih (SUM znesek / SUM količine → 

povprečna cena na enoto). 

 

4. Smo računovodski servis, imamo digitalni kvalificirani podpis in smo pooblaščeni da za naša 

podjetja oddajamo dokumente.  

Zanima nas ali lahko mi kot zastopnik podpišemo vlogo ali bo moral vlogo podpisati direktor 

oz. zakoniti zastopnik podjetja s svojim digitalnim podpisom.  

 

V aplikaciji uredite pooblastilo za izpolnjevanje vloge, v zadnjem koraku, ko prejmete izpis vloge v pdf 

dokumentu, pa dokument z vsemi obveznimi prilogami podpiše zakoniti zastopnik podjetja z veljavnim 

KDP. Tako podpisano vlogo potem vstavite v aplikacijo in jo oddate. 

 

5. Ali je v aplikaciji predviden tudi vnos zneska Dosedanja prejeta pomoč v skladu z oddelkom 

2.1 in 2.4 začasnega okvira? 

 

Da. 

 

6. Kako se bo gledala cena za mesec v letu 2023 - povprečna mesečna cena ali se bo gledala 

dnevna cen? Povezano z vprašanjem Električno energijo kupujemo po spot urni  ceni - lahko 

se zgodi da bo določena spot cena manj kot 150 ali več kot 150 na enoto - kar povzroči mejo 

za subvencijo. 

 

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). 

 

7. Pri AJPES smo vnesli v sistem eEDP digitalna potrdila tujih izdajateljev tujih zastopnikov naše 

družbe. Tuja digitalna potrdila tujih zastopnikov so že vpisana v eEDP. Vendar pa smo 

naknadno ugotovili, da jih ni možno preveriti, saj aplikacija ne omogoča preverbo digitalnih 

potrdil tujih izdajateljev. Nam lahko prosim sporočite, ali mora biti potrdilo razvidno 

neposredno iz aplikacije eEDP ali pa bo pri tujih digitalnih potrdilih SPIRIT opravljal 

poizvedbe pri AJPES o tem, ali je digitalno potrdilo vpisano v eEDP? 

Potrebno si je urediti kvalificirano digitalno potrdilo (KDP) v Sloveniji, Aplikacija bo KDPje preverjala 

neposredno iz aplikacije eEDP. 

8. Zanima me, kje se dobi pooblastilo in kam se pošlje.  



                                                              
Pooblastilo (PDF datoteka) se bo generiralo avtomatsko v sami aplikaciji za oddajo e-vlog, kjer bo 

potrebno navesti podatke pooblaščenca (tudi njegovo vlogo v razmerju do podjetja), 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. 5. Podpisano pooblastilo se naloži v aplikacijo za oddajo e-vlog. 

9. Ali lahko gospodarska družba kot upravičenec po ZPGOPEK vlogo za uveljavljanje pomoči 
vloži preko pooblaščenca, in na kakšen način se pooblaščenec (npr. odvetniška družba) s 
pooblastilom preko aplikacije SPIRIT lahko izkaže? Ali mora biti tudi v takšnem primeru 
vloga s strani pooblaščene odvetniške družbe digitalno podpisana s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika odvetniške družbe, ki je preverljivo v sistemu 
AJPES eEDP, ali pa lahko vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom npr. vloži in podpiše 
odvetnik, ki je pri pooblaščeni odvetniški družbi zaposlen? 

Uporabnik aplikacije bo najprej potreboval pooblastilo podjetja, 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. 
Na podlagi določbe drugega odstavka 12. člena ZPGOPEK upravičenec odda vlogo za dodelitev 
pomoči za gospodarstvo preko aplikacije SPIRIT, pri čemer mora biti vloga pravilno digitalno 
podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika upravičenca, ki je preverljivo v 
spletnem servisu AJEPS eEDP. V konkretnem primeru bi gospodarska družba kot upravičenec 
pooblastila odvetniško družbo, da le-ta po njenem pooblastilu vloži vlogo po določbi 12. člena 
ZPGOPEK. Glej tudi odgovor pod tehnična vprašanja št. 8. 
 

10. Ali je lahko podpisnik vloge tudi nositelj s.p.-ja, ali samo zakoniti zastopniki? Kaj v primeru, 
ko s.p. v AJPES registru nima vpisanega zakonitega zastopnika, ampak le sebe kot 
ustanovitelja? 

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

11. Zanima me, ali lahko oddam vlogo za pomoč v primeru, da imam digitalno potrdilo, nisem 
pa zastopnik poslovnega subjekta 

 
Postopek oddaje vloge lahko izvaja pooblaščena oseba s strani zakonitega zastopnika, vlogo pa mora 
podpisati zakoniti zastopnik. 
 

12. Pozdravljeni, kalkulator omogoča izračun povprečne vrednosti v primeru VT in MT tarif na 
posameznih merilnih mestih, nikjer pa ni navedeno kaj v primeru ET. Nekatera merilna 
mesta imajo VT in MT, nekatera pa samo ET, kako v tem primeru izračunati povprečno 
vrednost? 

 
Pri izračunu povprečne vrednosti upoštevate vse tarife (VT, MT ali ET). 
 

13. Našo skupino sestavlja več družb, ki pa jih zastopajo isti zakoniti zastopniki. Naši zakoniti 
zastopniki imajo ustvarjeno kvalificirano digitalno potrdilo le za eno izmed družb v naši 
skupini. Da je bilo kvalificirano digitalno potrdilo izdano le za eno družbo, je razvidno iz 
lastnosti kvalificiranega digitalnega potrdila (desni klik na podpisu). Pri preverbi 



                                                              
kvalificiranega potrdila na spletni strani AJPES (EDP) nas sistem obvesti, da imajo zakoniti 
zastopniki digitalno potrdilo za vse družbe v naši skupini (katerih zakoniti zastopniki so) in 
ne le za družbo za katero je bilo digitalno potrdilo ustvarjeno (EDP torej šteje, da je 
kvalificirano digitalno potrdilo, ki je sicer bilo izdano le v zvezi z eno izmed družb, veljavno 
za vse družbe oz. šteje, da ima zakoniti zastopnik digitalno potrdilo za vse družbe, katerih 
zastopnik je).  
 
Zanima nas, ali lahko zakoniti zastopniki podpišejo vloge za vse družbe (katerih zastopniki 
so) z digitalnim potrdilom, ki je bilo izdano le za eno izmed družb, glede na to, da EDP šteje, 
da ima zakoniti zastopnik digitalno potrdilo za vse družbe?  
 
Alternativno - Ali lahko zakoniti zastopniki vloge podpišejo z osebnimi digitalnimi potrdili 
(osebna SIGEN-CA, osebni HALCOM), pod pogojem, da je iz sistema EDP razvidno, da je 
takšno digitalno potrdilo povezano s posamezno družbo? 

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

14. naša stranka je zakoniti zastopnik v večih podjetjih, ki bi rado oddalo vlogo na podlagi 
ZPGOPEK. Ali zadostuje za podpis eno digitalno potrdilo kot fizična oseba, ali potrebuje 
digitalna potrdila za vsa podjetja kot zakoniti zastopnik in bi potem potreboval ca. 30 dig. 
potrdil?  

Zakoniti zastopnik potrebuje veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim lahko podpisuje 
dokumente in pravne posle podjetja, ki ga zastopa. Vlogo podpiše zakoniti zastopnik podjetja kot 
fizična oseba s svojim KDP, ki ga uporablja za podpisovanje dokumentov podjetja. 

15. Zanima nas, ali obstaja kakšna alternativa digitalnemu podpisu? En od naših zastopnikov ga 
bo do roka imel, za drugega, ki je tujec, pa nismo prepričani, da bo ujel rok za pridobitev 
digitalnega podpisa. Kako lahko v tem primeru oddamo prijavo za pomoč zaradi visokih cen 
energentov? 

 
Ni alternative. Za oddajo vloge je potrebno kvalificirano digitalno potrdilo zakonitih zastopnikov. Tudi 
za tujega zastopnika morate poskrbeti za čimprejšnjo ureditev Kvalificiranega digitalnega potrdila pri 
ustreznem organu. Brez tega podpis vloge za predložitev dejanskih podatkov ne bo mogoč. Rok za 
oddajo vloge je 31.1.2023 do 12:00 ure. 
 

16. Za podjetje XXXXX d.o.o.  pripravljamo dokumentacijo za oddajo vloge za razpis »pomoč 
podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi zakona o pomoči gospodarstvu 
za omilitev posledic energetske krize«. Dokumentacijo jim pripravljamo zunanji sodelavci 
in nimamo dostopa do digitalnega potrdila  zakonitega zastopnika podjetja. Kako si lahko 
uredimo pooblastilo in mi v njihovem imenu to dokumentacijo oddamo? 

 
V aplikaciji se registrirate s svojimi kontaktnimi podatki in si kreirate pooblastilo za izpolnjevanje 
vloge, ki ga mora podpisati zakoniti zastopnik podjetja s KDP. Ko podpisano pooblastilo naložite v 
aplikacijo, lahko nadaljujete z naslednjimi koraki izpolnjevanja vloge. Zadnji korak je kreiranje vloge v 
pdf, ki jo ponovno podpiše zakoniti zastopnik s KDP. Ta vloga se naloži v aplikacijo in odda.   
 



                                                              
17. Zanima me ali lahko zakoniti zastopnik podjetja vlogo Za pomoč gospodarstvu zaradi 

visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina podpiše s spletnim 
kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki mu je bilo izdano kot fizični osebi. 

 
Vlogo podpiše zakoniti zastopnik  podjetja kot fizična oseba s svojim KDP, ki ga uporablja za 
podpisovanje dokumentov podjetja. 
 

18. Glede na to, da še dostop do aplikacije ni mogoč, nas zanima, če je kje predhodno možno 

dobiti/prenesti  predogled oz. vzorec  vloge, da lahko čimprej začnemo zbirati potrebne 

podatke in pričeti z izpolnjevanjem vloge. 

Na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/397 so objavljeni napotki, kaj lahko predhodno 

pripravite pred oddajo vloge. 

19. prosimo vas, da nam glede kvalificiranega potrdila sporočite sledeče: 
 - če je ena oseba zakoniti zastopnik za več podjetij, ki bodo vsa vložila vlogo za subvencijo, ali mora 
imeti ta oseba za vsako podjetje posebno kvalificirano potrdilo, ali pa je dovolj, da ima enega in z 
njimi podpisuje vloge za vsa podjetja? Sprašujem za primer Poštarce, ki se lahko izda tudi za 
zaposlene pri določenih pravnih osebah. Je možno s takšnim potrdilom, ki je izdano za osebo, 
zaposleno in zakonitega zastopnika pri npr. ENA d.o.o., podpisati in oddati vlogo tudi za drugo 
podjetje npr. DVA d.o.o.? 

Zakoniti zastopnik potrebuje veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim lahko podpisuje 
dokumente in pravne posle podjetja, ki ga zastopa. Vlogo podpiše zakoniti zastopnik podjetja kot 
fizična oseba s svojim KDP, ki ga uporablja za podpisovanje dokumentov podjetja. 

- primer digitalnega podpisa Poštarca: ali je dovolj, da si zakoniti zastopnik priskrbi osnovno 
kvalificirano potrdilo, ali mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo skladno z Uredbo eIDAS (torej 
na USB ključu ali na kartici)? 
  
Glej odgovor št. 2. 
 
- če bo vlogo oddajal pooblaščenec, ali mora imeti tudi pooblaščenec digitalno potrdilo? Če da, ali 
lahko odda vlogo s svojim lastnim kvalificiranim podpisom, ali pa mora imeti kvalificiran podpis za 
zaposlene pri pravnih osebah? 
 
Pooblaščena oseba za oddajo vloge ne potrebuje eKDP, potrebuje pa pooblastilo, podpisano s z eKDP 

zakonitega zastopnika. Podpisano pooblastilo in podpisana vloga z eKDP zakonitega zastopnika se vloži 

v aplikacijo in odda. 

20. V Vlogi pod zavihkom Prijavitelji v točki 5 sprašuje vloga ali smo MSP,  mi smo MSP in bi radi 

oddali vlogo za obdobje po 30.6. ko preneha kapica kot je bilo povedano s strani ministrstva.  

  

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

 

Upoštevajo se vsi računi; pomembno je kaj se dogaja na MATIČNO ŠT in ne na odjemno mesto... 

 

21. Dodal sem pooblastilo v JRP za kar sem dobil tudi potrdilo. V tem istem potrdilu pa piše 

»nimate pa pooblastila za podpisovanje«. 

Pooblastilo je za urejanje in oddajo in ne za podpisovanje. 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
22. Vprašanje glede podpisa: 

1.Prvotno je bilo napisano: »Poleg navedenih izdajateljev KDP bodo v sistem vključeni tudi 

drugi izdajatelji KDP, če bodo imetniki teh KDP predložili vlogo (EP-VLEDO-I) za vključitev v 

sistem« - odgovor 2 pri tehničnih vprašanjih. 

Sedaj pod točko 7 odgovarjate, da si je potrebno urediti KDP v Sloveniji in, da to ni možno z 

izpolnitvijo »Vloge za vpis digitalnega potrdila tujega overitelja v evidenco kvalificiranih 

potrdil zastopnikov enot poslovnega registra«. 

Smo podjetje, ki ima zakonitega zastopnika v tujini in le-ta ima tam tudi KDP.  

Glede na vašo prvotno obrazložitev, smo pričakovali, da s podpisom vloge ne bo problema. 

Kako naj sedaj postopamo (podpišemo vlogo), saj v Sloveniji nima niti EMŠO? 

2. Imamo dva zakonita zastopnika. Način zastopanja je v AJPES-u za enega »skupno« z 

omejitvijo »Zastopa samostojno pri ravnih poslih, katerih vrednost ne presega 100.000,00 

EUR in skupno s še enim direktorjem pri poslih, katerih vrednost presega 100.00,00 EUR«. 

Po zakonu vloga ne presega 100.000,00 EUR. Pri  koraku 4. Pooblastitelj v aplikaciji JRP se je 

pri navedenemu zastopniku način zastopanja izpisalo »skupno« in ne vsebuje teksta za 

omejitev. 

Ali bo naveden zakoniti zastopnik lahko podpisal vlogo samostojno? 

 

Če je skupno zastopstvo mora podpisati toliko zakonitih zastopnikov, da je zadeva veljavna. 

 

23.  Danes smo uspešno oddali vlogo za pomoč po ZPGOPEK. Pri pošiljanju ni bilo možnosti 

pripeti ustrezno dokumentacijo. 

 

Vse račune in drugo dokumentacijo (tiste ki sama vloga ni zahtevala že v postopku priprave vloge) 

morate hraniti pri sebi in jih v primeru kontrole predložiti. 

 

24. Vnos podatkov sem imela opravljen že pred današnjim dnem opravljen in shranjen. Smo 

upravičenci s seznama  msp in sem tudi vnesla podatke samo za 6 mesecev. Sprašujem pa to 

zakaj sedaj, ko je to dodano, ne morem vnesti kljukice v aplikacijo pod 5 da smo upravičenci 

na tem seznamu…. 

Kljukice vam aplikacija ne dovoli odkljukat, kar ni nič narobe. Preberite obvestilo na tej povezavi 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397  

25. V vaši spletni aplikaciji poskušam oddati vlogo po Zakonu o pomoči gospodarstvu ZPGOPEK, 

pa se pojavi težava ob prijavi podjetja. Podjetje XX d.o.o. je namreč univerzalni pravni 

naslednik podjetja XX. 

Vse podatke lahko vnesem, pripela sem tudi sklep prenosa, podpisan. Prijavo pa ne izvede 

do konca, ker ni podatkov za naše prejšnje podjetje, sama jih pa ne morem vpisati. 

Prosim za vaša navodila, kako izpolnim vlogo do konca.  

 

Refresh + ponoviti postopek.  

 

 

VSEBINSKA VPRAŠANJA 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
1.  Pri koriščenju enostavne pomoči za gospodarstvo do 2 milijona EUR, ali se bo 

subvencionirala vsa porabljena energija v letu 2023 ali samo 70 % količin leta 2021? 

ZPGOPEK jasno navaja v tretjem odstavku 5. člena, kdaj se upošteva 70% porabe 2021:  

"Za izračun upravičenih stroškov za posebne pomoči za gospodarstvo iz druge, tretje, četrte in pete 

alineje prvega odstavka prejšnjega člena se lahko upošteva največ 70 odstotkov upravičenčeve porabe 

v istem obdobju v letu 2021."  

Druga, tretja, četrta in peta alineja prvega odstavka 4. člena pa navaja štiri posebne pomoči:  

"− osnovna posebna pomoč za podjetja, kot jo opredeljuje 66. točka oddelka 2.4. začasnega okvira,  

− posebna pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti, kot jo opredeljuje podtočka a 67. točke 

oddelka 2.4. začasnega okvira,  

− posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, kot jo opredeljuje podtočka b 67. točke oddelka 

2.4. začasnega okvira in  

− posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih, kot jo opredeljuje podtočka 

c 67 točke oddelka 2.4. začasnega okvira.    

Prva alineja prvega odstavka 4. člena je izvzeta (torej enostavna pomoč), kar pomeni, da se pri tej 

pomoči upošteva 100% porabljene energije 2023.   

 

2. Kaj je pomembno pri določanju pomoči? Ali se za upravičen strošek vzame 70% porabe iz 

leta 2021? 

Ali se subvencija izračunava od razlike nad 1,5 vrednosti cene iz 2021? Vzamemo našo 

povprečno ceno iz leta 2021, to je 61,05 eur? 

Če bi bili prisiljeni v 2023 koristiti tudi ukrep čakanja na delo (za en mesec), ali se pomoči 

seštevajo in do katere višine? 

Ali lahko istočasno koristimo ukrep čakanja na delo in skrajšani delovni čas? 

 

Podjetje se samo odloči, na katero vrsto pomoči se prijavi - odvisno od pogojev, ki jih izpolnjuje. 

Predlagam, da si za vsako pomoč pogleda, kakšni so pogoji. Link do zakona- https://www.uradni-

list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186?sop=2022-01-4186 

Poraba v višini 70% leta 2021 se upošteva samo pri posebnih pomočeh (glej tretji odstavek 5 člena) in 

ne pri enostavni pomoči (do 2 mio EUR).  

 

Formula za izračun upravičenih stroškov je v drugem odstavku 5. člena (upravičeni stroški se izračunajo 

tako, da od cene v posameznem mesecu 2023 odštejemo 1,5-kratnik povprečne cene 2021 ter razliko 

pomnožimo s količino v posameznem mesecu) in formula za izračun višine pomoči je v prvem odstavku 

6. člena ZPGOPEK (določen odstotek od upravičenih stroškov - odvisno od vrste pomoči).  

Povprečna cena električne energije v 2021 je za enostavno pomoč določena v drugem odstavku 7. člena 

(62,26 EUR/MWh oz. nižje). Pri posebnih pomočeh pa se upošteva povprečna cena leta 2021. V 

primeru podjetja je to 61,05 EUR/MWh.  

 

Glede ukrepa čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa predlagamo, da se obrne podjetje na 

MDDSZ z vprašanji. Glede državnih pomoči so pogoji v 33. členu (za skrajšan delovni čas) in v 47. členu 

(za čakanje na delo). Obe vrsti pomoči se dodeljujejo po točki 2.1 EU Začasnega kriznega okvira, zato 

se kumulirajo (torej seštevajo) z ostalimi pomočmi dodeljenimi po 2.1 (torej tudi s pomočmi za 

gospodarstvo). Glede kumulacije pomoči za gospodarstvo pa je določeno v petem odstavku 6. člena.  

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186?sop=2022-01-4186
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186?sop=2022-01-4186


                                                              
3. Kako se razlaga člen 5 ZPGOPEK glede cene na enoto energenta ter s tem povezano, kako se 

tolmači drugi stavek člena 5(3) ZPGOPEK glede konkretne dileme v nadaljevanju? Zanima 

nas, ali je mogoče pridobiti pomoč (razen enostavne pomoči), če ima posamezni upravičenec 

že zakupljeno električno energijo za leto 2023 v višini npr. 70 % predvidenih količin, pa za te 

količine cena ne bo presegala 150 EUR na MWh, v letu 2023 pa namerava kupiti še preostalih 

30 % količin, cena za katere pa verjetno bo presegala 150 EUR na MWh? Razumemo, da je 

glede na izrecno določilo zadnje povedi v členu 5(3) ZPGOPEK pridobitev pomoči (razen 

enostavne pomoči) mogoča, če je povprečna cena za tovrstne količine (tj. dodatno 

zakupljene) višja od 150 EUR / MWh, četudi povprečna cena vse električne energije na enoto 

na mesec (torej, upoštevajoč že predhodno zakupljeni delež količin in dodatno nakupljeni 

delež količin) ne bi presegala cene 150 EUR / MWh.  Ali je takšno naše razumevanje skladno 

z vašim? 

- Kako se tolmači člen 11 ZPGOPEK glede seznama sektorjev oziroma podsektorjev z oznako 

NACE? Predvsem nas zanima, ali je posamezni upravičenec, ki ima v družbeni pogodbi / 

statutu NACE kodo določeno zgolj na nivoju skupine (tj. tretja raven) oz. sektorja, upravičen 

do pomoči iz člena 11 ZPGOPEK, če je v členu 11 ZPGOPEK določena zgolj oznaka podsektorja, 

ne pa oznaka sektorja? 

 

 

Tretji odstavek 5. člena ZPGOPEK določa: Za izračun upravičenih stroškov za posebne pomoči za 

gospodarstvo iz druge, tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena se lahko upošteva 

največ 70 odstotkov upravičenčeve porabe v istem obdobju v letu 2021. Upravičenec, ki ocenjuje ali 

ima zakupljeno električno energijo za leto 2023 po ceni, ki je nižja od 150 eurov na MWh oziroma 

upravičenec, ki ocenjuje ali ima zakupljen zemeljski plin v letu 2023 po ceni, ki je nižja od 79 eurov na 

MWh, in ne vključuje vračil davkov in dajatev, je upravičen do posebne pomoči za gospodarstvo iz 

druge, tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena le za tisti delež ocenjene oziroma 

zakupljene električne energije ali zemeljskega plina, ki presega znesek iz tega člena.« 

 

Upravičenec v vlogi oceni ceno in količino (torej upravičen strošek). Tudi če ocenjuje, da porabi več kot 

70% porabe 2021, se mu upošteva pri posebnih pomočeh 70% porabe 2021. Tudi pri ceni je enako. 

Upravičenec oceni ceno za leto 2023 za posamezni mesec in pri izračunu se upošteva le tisti delež 

ocenjene/zakupljene električne energije ali zemeljskega plina, ki presega znesek določen v tretjem 

odstavku 5. člena ZPGOPEK. Vse to pa se bo preverjalo skladno z tretjim, četrtim in petim odstavkom 

16. člena neposredno pri dobaviteljih in distributerjih energentov. 

 

Navedeni sektorji NACE (4 mestna oznaka) oz. podsektorji so skladni z Začasnim kriznim okvirom EU: 

Ukraine (europa.eu), zato se mora upravičenec odločiti, v katero sektor NACE ali podsektor spada. Kot 

navaja Začasni krizni okvir (opomba 97), mora upravičenec več kot 50% prometa/proizvodne vrednosti 

ustvariti iz določenega sektorja NACE ali podsektorja (kot izhaja iz priloge 1 k Začasnem kriznem 

okviru). 

 

Zakon ne zahteva, da je upravičenec pred uveljavitvijo pomoči zakupil že celotne količine energenta za 

leto 2023, kar pomeni, da lahko energente upravičenec zakupi tudi med letom. Pri oddaji vloge 

upravičenec torej oddaja podatke tako o ocenjenih kot tudi že zakupljenih količinah in cenah, pristojni 

organ pa bo na podlagi izmenjave podatkov z operaterji in distributerji energentov o dejansko 

porabljenih količinah in plačanih cenah izvedel tudi korekcijski postopek, kot je določeno v 16. členu 

zakona. 



                                                              
 

4. Lastnik, ki ima v lasti 25 trgovskih centrov v Sloveniji, 

- Znotraj trgovskega centra so naši najemniki (poslovni subjekti/pravne osebe), 

- Naši najemniki plačujejo električno energijo za svoje najete poslovne prostore ter v deležu 

tudi električno energijo za skupne prostore (hodniki, sanitarije,…) 

- Naši najemniki so tudi končni plačniki stroška električne energije. Račun prejmemo mi, ki 

ga prefakturiramo najemnikom na osnovi njihove porabe. 

-  v 2. členu zgoraj omenjenega zakona je navedeno, da »upravičen strošek« je strošek 

porabe energentov, ki jih upravičenec nabavi pri dobavitelju energentov kot končni 

odjemalec; Iz tega sledi, da so v našem primeru končni odjemalci naši najemniki.  

Zanima nas: 

- glede na veliko število naših najemnikov ali mi kot predstavnik lastnika lahko v njihovem 

imenu oddamo vlogo za dodelitev pomoči (navsezadnje imamo tudi mi vse podatke o porabi 

v MWh in EUR za leto 2021,2022 in zakupljene količine v 2023) ter ko se ta sredstva prejmejo, 

jim tudi ta sredstva nakažemo? 

- ali lahko tudi za skupne prostore v naših trgovskih centrih mi vložimo vlogo in po prejetju 

sredstev prenakažemo sredstva najemnikom?- v kolikor sta zgornji dve vprašanji pritrdilni 

ali vložimo vlogo za vsak center posebej ali vlogo za celotno skupino? 

Namreč imamo preko 900 strank/najemnikov v naših centrih in želimo zadevo poenostaviti 

v kolikor je to seveda možno. 

 

Glede na veliko število naših najemnikov ali mi kot predstavnik lastnika lahko v njihovem 

imenu oddamo vlogo za dodelitev pomoči (navsezadnje imamo tudi mi vse podatke o porabi 

v MWh in EUR za leto 2021,2022 in zakupljene količine v 2023) ter ko se ta sredstva prejmejo, 

jim tudi ta sredstva nakažemo? 

 

Ne, vlogo odda upravičenec, ki pa mora biti končni odjemalec. V odnosu do njih ste posredni 

dobavitelj, za katerega velja 4. odstavek 16. člena, ki določa obveznost sporočanja podatkov o 

dobavljenih količinah in cenah energentov na enoto za posameznega končnega upravičenca za 

posrednega dobavitelja, ki upravičencem dobavlja in zaračunava del energentov in razpolaga s 

podatki za upravičenca o cenah v eurih na MWh in količinah v MWh. Sporočanje podatkov je za 

posrednega dobavitelja predpisana z zakonom in k predložitvi ne bo posebej pozvan. V 6. odstavku 

16. člena so tui določeni roki za predložitev podatkov: predložitev podatkov do vključno 31. julija 

2023 za obdobje od 1. januarja 2023 do vključno 30. junija 2023 in predložitev podatkov do vključno 

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

Drugi odstavek 16. člena določa, da pristojni organ za namen izvajanja nadzora predpiše vrsto in 
obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov s subjekti, ki so dolžni omenjene podatke 
zagotoviti pristojnemu organu, da pridobi in preveri 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 do 1. marca 2023 (54. člen).  
 

 

- ali lahko tudi za skupne prostore v naših trgovskih centrih mi vložimo vlogo in po prejetju 

sredstev prenakažemo sredstva najemnikom? 

 



                                                              
V kolikor električno energijo skupnih prostorov zaračunate najemnikom, so le ti končni odjemalci, tako 

da lahko samo ti uveljavljajo pomoč tudi za ta del. Najemodajalec lahko uveljavlja (kot upravičenec) 

pomoč samo za tisti del električne energije, ki jo tudi sam porabi. Prvi odstavek 19. člena govori o tem, 

da upravičenec ne more uveljavljati pomoči za tisti del energentov, ki jih proda, torej za ta del 

energentov ni končni odjemalec. 

 

- v kolikor sta zgornji dve vprašanji pritrdilni ali vložimo vlogo za vsak center posebej ali 

vlogo za celotno skupino? 

 

Glej prejšnja odgovora – vlogo lahko vloži le tisti, ki porabi električno energijo. 

 

2. člen zakona opredeljuje tudi končnega odjemalca, ki je “upravičenec, ki nabavi energent od 

dobavitelja energentov” in opredeljuje tudi dobavitelja energentov, ki je “neposredni zunanji 

dobavitelj energentov, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje, s 

katerim deluje kot 2 en subjekt s skupnim virom nadzora ……., ali 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. V vašem primeru so najemniki lahko končni odjemalci, vi pa v odnosu do njih 

nastopate kot posredni dobavitelj energentov, v kolikor imate z njimi sklenjeno pogodbo za dobavo 

teh energentov in jim energente zaračunavate po takšni ceni, kot jo plačujete vašemu neposrednemu 

dobavitelju. Vlogo na podlagi zakona oddaja končni odjemalec, ki energente nabavlja pri dobavitelju 

energentov.  

 

5. Lahko samo informacijo kdaj bo razpis za https://www.gov.si/novice/2022-12-16-drzavni-

zbor-sprejel-zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-za-

2023/? 

Imamo poslovni račun družbe odprt v tujini (v Sloveniji nimamo poslovnega računa).  

Na osnovi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) ne bo 

objavljen javni razpis. Vsekakor pa bo SPIRIT Slovenija skladno s prvim odstavkom 53. člena ZPGOPEK 

na spletni strani objavil do 13.2.2023 natančnejša navodila, pravila za dostop do aplikacije in oddajo 

vlog ter natančne roke za začetek in konec oddajanja vlog. Objavljen bo tudi kalkulator.  

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.  

6. Ali smo do podpore upravičeni tudi za električno energijo, ki jo nameravamo kupiti v letu 

2023 (na spot marketu, 3 mesečni ali 8 mesečni zakup – odvisno od situacije). Sedaj imamo 

zakup do 30.4.2023. 

Zakon za upravičence ne določa pogojev v zvezi s tem, za kakšno obdobje in pri katerem dobavitelju 

ima zakupljeno energijo. V vlogi, ki jo boste kot upravičenec oddajali, boste navajali oceno porabe in 

stroškov za energente, pristojni organ pa bo na podlagi izmenjave podatkov z operaterji in distributerji 

energentov izvedel tudi korekcijski postopek, kot je določeno v 16. členu zakona. 

 

7. Ali je za pridobitev državne pomoči po uredbi pogoj zakup 90 % na celotno leto 2023.  

Distributerji razlagajo, da je to pogoj za pridobitev subvencije s strani države. Ali to drži?" 

 

https://www.gov.si/novice/2022-12-16-drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-za-2023/
https://www.gov.si/novice/2022-12-16-drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-za-2023/
https://www.gov.si/novice/2022-12-16-drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-za-2023/
https://www.gov.si/novice/2022-12-16-drzavni-zbor-sprejel-zakon-o-pomoci-gospodarstvu-za-omilitev-posledic-energetske-krize-za-2023/?


                                                              
Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize - ZPGOPEK ne določa pogoja za 

zakup energentov za celotno leto 2023, saj pomoč temelji na ocenah upravičenca glede upravičenih 

stroškov ter preverjanju cen in količin pri operaterjih in dobaviteljih energentov. Predlagamo, da si 

pogledate pogoje v ZPGOPEK. V zvezi z uredbo pa predlagamo, da se obrnete na Ministrstvo za 

infrastrukturo. 

 

8. Obračamo se na vas z vprašanjem kako je z zakupom plina, ali ga je potrebno zakupiti za 

celotno leto in ali je obstaja uredba za plin kot je bila izdana za električno energijo »Uredba 

o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije«. 

In ali so enaki pogoji za plin glede pridobitve subvencije s strani države kot nalaga Zakona o 

pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). 

 

Samo za področje električne energije je bila sprejeta Uredba o določitvi mehanizma oblikovanja cene 

električne energije (Ur.l. RS 174/2022), za področje zemeljskega plina in tehnološke pare takšne uredbe 

ni v veljavi. V vlogi posredujete oceno stroškov za celotno obdobje 2023, ne glede na to, za kakšno 

obdobje že imate sklenjene pogodbe.  

 

ZPGOPEK določa več vrst pomoči, pri katerih pa veljajo določene omejitve, nekatere so vezane na 

upravičenca (ne glede na vrsto energenta), nekatere pa se neposredno nanašajo na zgornje mejne 

vrednosti, ki so različne pri električni energiji ali zemeljskem plinu. Predlagamo, da si v zvezi s tem 

natančno preberete določbe zakona.  

 

9. Regionalna razvojna agencija, ki je organizirana kot d.o.o. Naša dejavnost je, kljub 

organiziranosti v statusni obliki d.o.o.-ja, nepridobitnega značaja, kar izhaja tudi iz naše 

družbene pogodbe. 

  

Naši ustanovitelji so:  občina XX regije, Podjetniški center XX, Gospodarska zbornica 

Slovenije, Območno obrtno-podjetniške zbornice XX, XX, XX in XX, XX d.o.o., XX d.o.o. in 

Javni Sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja. 

  

RRA XX d.o.o. izvaja v prvi vrsti javne naloge po Zakonu o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in je v tem pogledu 

sofinancirana s strani občin ustanoviteljic. Na tej podlagi je njena dejavnost opredeljena kot 

neprofitna, organizacija kot nevladna, ustvarjeni dobiček se ne deli med družbenike, temveč 

se vlaga v razvojne programe in projekte v regiji. 

  

Prav tako poudarjamo, da podjetje na trgu ustvarja prihodke kot npr. priprava investicijske 

dokumentacije, priprava javnih naročil,… pri čemer je odstotek teh del bistveno manjši od 

ostalih prihodkov, ki jih podjetje pridobi v okviru izvajanja projektov. 

  

Prosimo za informacijo o tem ali smo kot RRA XX d.o.o. upravičeni do koriščenja pomoči po 

Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Zanima nas namreč ali  

je možno uveljavljati Ukrep delnega povračila nadomestila plače zaradi skrajšanja polnega 

delovnega časa delavcem. Kljub temu, da opravljamo tudi javne naloge, smo od podjetja XX 

d.o.o. prejeli dopis, da bodo cene energentov spremenjene-seveda močno povečane,…Prav 

tako poudarjamo, da pričakujemo v letu 2023 bistveno slabši finančni položaj. 

 



                                                              
V kolikor institucija ne opravlja gospodarske dejavnosti (glej 3. člen ZPGOPEK), ni upravičena do pomoči 

za gospodarstvo. 

 

10. Podjetje od 20.12.2022 prodaja viške energije po shemi PS.2. Zaradi kratkega obratovalnega 

roka, težko predvidimo kakšne količine električne energije bomo oddajali v omrežje v 

naslednjem letu, saj je količina odvisna od proizvedene količine ter delovanja podjetja. Ali 

pri izračunu uporabimo predvidene količine, ki so bile uporabljene za sklenitev pogodbe o 

odkupu električne energije? V kolikor bo prišlo do razlik pa se bo to pokrilo v poračunu leta 

2024? 

 

V vlogi posredujete oceno porabe in stroškov energenta. Pristojni organ bo kontrolo izvajal na podlagi 

podatkov, ki jih bo prejel s strani operaterjev in distributerjev energentov in na podlagi teh podatkov 

izvedel korekcijski postopek, kot ga predvideva zakon v 7. odstavku 16. člena. 

 

Če prav razumemo 1 odstavek 19. člen ZPGOPEK, moramo pri kupljeni energiji od našega 

dobavitelja, odšteti energijo, ki smo jo oddali oziroma jo bomo oddali v omrežje, saj za ta del 

energije ne moremo uveljavljati pomoči za energente. Ali je ta interpretacija pravilna? 

DA 

 

Po ZPGOPEK, moramo do 28.02.2023 oddati vlogo za dodelitev pomoči. Med drugimi, 

moramo pri tem predpostaviti letni strošek nabave energenta. Pogodbo za nabavo energije 

imamo sklenjeno od 1.1.2023 – 30.6.2023. Ali moramo imeti do oddaje vloge sklenjeno 

pogodbo tudi za preostanek leta 2023? 

 

V vlogi posredujete oceno stroškov za celotno obdobje 2023, ne glede na to, za kakšno obdobje že 

imate sklenjene pogodbe.   

 

11. Pri prejšnjem zakonu je bil eden od pogojev za uveljavljanje pomoči tudi to, da podjetje ni 

povišalo cen. Ali ta pogoj velja tudi sedaj? 

Zakon za pomoč v letu 2023 tega pogoja ne določa. 

 

12. V dvomih smo glede definicije energetsko intenzivno podjetje: podjetje je v eni izmed 

dejavnosti podjetja (energetika) samo v enem delu te dejavnosti (v delu za napravo SPTE) 

oproščeno trošarine. Zanima nas, ali se lahko hkrati prijavimo za pomoč za plin in elektriko 

kot energetsko intenzivno podjetje? 

Energetsko intenzivno podjetje je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do 

vračila plačila trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja 

trošarine (5. alineja 2. člena ZGPOPEK). Posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja pa lahko 

uveljavljate, če izpolnjujete vse pogoje, kot so določeni v 10. členu zakona. Pogoji so vezani na podjetje 

in ne na določen del dejavnosti podjetja. 

Na istem odjemnem mestu bomo imeli v letu 2023 večjo porabo, zaradi spremembe 

tehnologije, ki se je zgodila proti koncu leta 2021 (prej ogrevanje s plinskimi kotli, sedaj se 

za gorivo uporabljajo sekanci). Pojavlja se nam vprašanje na kakšen način določimo količine 

za leto 2023, ker je na istem odjemnem mestu prišlo do spremembe tehnologije in s tem 

večje porabe šele proti koncu leta 2021. 



                                                              
 

Odločitev, kakšne vrednosti porabe in stroškov energenta boste v vlogi navajali, je na strani podjetja. 

Agencija ni pristojna za svetovanje v zvezi z načinom določanja količine v posameznih primerih. 

 

Na določenih merilnih mestih za dobavo plina imamo MPO (mali poslovni odjemalec), ker je 

za vsako merilno mesto posebej sklenjena pogodba o dobavi plina. Ali lahko podjetje 

uveljavlja pomoč po ZPGOPEK za plin za preostala odjemna mesta, ki ne spadajo v MPO? 

 

Upravičenec ne more prejeti pomoči, če spada med male poslovne odjemalce, kot jih določa Uredbi 

(4. odstavek 3. člena). 

 

13. Zanima nas, glede na to, da se lahko odda vloga za samo eno izmed petih vrst pomoči po 

zakonu o ZPGOPEK in se mi kot podjetje najdemo vsaj v treh različnih, kjer so tudi višine 

pomoči različne sledeče => je možno oddati vlogo za več pomoči in se potem glede na 

dejansko stanje tekom leta 2023 opredeliti za samo eno izmed njih? 

Upravičenec se sam odloči, za katero vrsto pomoči za gospodarstvo po ZPGOPEK  bo predložil vlogo. 

Vsak upravičenec lahko odda samo 1 vlogo, ki je po oddaji ne more več spreminjati. 

14. Podjetje XX s.p. se je v letu 2022 preoblikovalo v d.o.o.  To verjetno ne bo predstavljalo težav 

pri uveljavitvi subvencije?  

V letu 2021 je s.p. plačevalo električno energijo po ceni MT XX€/kWh in VT po ceni XX€/kWh. 

Glede na trenutno uredbo vlade ki velja do 30.6.2023 in s kateri imamo podjetja fiksirano 

ceno za 90% količine iz leta 2021 poleg tega pa imamo še sklenjene pogodbe, ki bodo veljale 

za viške porabljene energije, me zanima kakšno subvencijo na kWh lahko pričakujemo? 

 

V kolikor v zvezi s spremembo statusne oblike lahko dokažete, da gre za pravno nasledstvo, potem 

lahko uveljavljate subvencijo. Podpore pri konkretnih izračunih pred oddajo vloge ne nudimo. Z 

odprtjem aplikacije za oddajo vloge (predvidoma 13.2.2023) bo na razpolago tudi orodje za 

informativni izračun, s katerim boste lahko preverili okvirno višino pomoči. 

 

Katero dokazilo pride v poštev? Kam vam ga posredujemo? 

 

Dokazil ob oddaji vloge ne predlagate. Pristojni organ bo kontrolo izvajal na podlagi podatkov, ki jih bo 

prejel s strani operaterjev in distributerjev energentov in na podlagi teh podatkov izvedel korekcijski 

postopek, kot ga predvideva zakon v 2. odstavku 14. člena. 

 

15. V lasti imamo poslovno nepremičnino, ki jo oddajamo v najem. Najemniku poleg najemnine 

zaračunamo (prefakturiramo) obratovalne stroške skladno z najemno pogodbo, med katere sodi 

tudi strošek električne energije. Ta strošek zaračunamo v dejanski višini glede na dejansko 

porabo oz. po vnaprej dogovorjenem ključu (kadar ni ločenih števcev) na podlagi računa, ki ga 

prejmemo od dobavitelja – posledično torej ne ustvarimo nobenega dobička. 

  

Zanima nas, kdo je v skladu z ZPGOPEK upravičen do subvencije – ali mi kot lastnik 

nepremičnine (in imetnik merilnega mesta) ali bi bili do subvencije upravičeni najemniki. 

 

Oz. bolj podrobno nas zanima definicija »dobavitelja energentov« - ali se mi kot lastnik 

nepremičnine in najemodajalec lahko štejemo za posrednega dobavitelja 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 (tretja alineja 2. člena ZPGOPEK). 

 

Oz. ali se mi štejemo za upravičenca, ki proda energent (gl. 19. člen ZPGOPEK) – za katerega 

velja omejitev uveljavljanja pomoči po tem zakonu. Tu je vprašanje, ali se zaračunavanje 

obratovalnih stroškov najemniku na podlagi najemne pogodbe šteje za prodajo po tem 

zakonu ali ne. 

 

2. člen zakona opredeljuje končnega odjemalca, ki je “upravičenec, ki nabavi energent od dobavitelja 

energentov” in opredeljuje tudi dobavitelja energentov, ki je “neposredni zunanji dobavitelj 

energentov, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje, s katerim 

deluje kot 2 en subjekt s skupnim virom nadzora ……., ali 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. V vašem primeru so najemniki lahko končni odjemalci, vi pa v odnosu do njih 

nastopate kot posredni dobavitelj energentov, v kolikor imate z njimi sklenjeno pogodbo za dobavo 

teh energentov in jim energente zaračunavate po takšni ceni, kot jo plačujete vašemu neposrednemu 

dobavitelju. Vlogo na podlagi zakona oddaja končni odjemalec, ki energente nabavlja pri dobavitelju 

energentov. V vašem primeru ste najemnikom posredni dobavitelj, vi kot upravičenec pa tega dela 

stroškov, ki ga zaračunavate najemnikom, ne morete uveljavljati med upravičene stroške. 

 

16. 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?  

 

Glej ZPGOPEK, 2. člen, druga alineja. Pomoč za gospodarstvo lahko vedno uveljavlja zgolj končni 

porabnik energenta (npr. električne energije). Torej v tem primeru najemnik. Najemodajalec lahko 

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

   

Kakšna je razlika oz. zakaj bi se kdo prijavil za posebno pomoč zaradi zmanjšanje 

gospodarske uspešnosti, če je odstotek subvencije nižji, hkrati morajo pa dokazovati nižjo 

EBITDA v upravičenem obdobju? Jasno nam je, da je razlika v skupni višini pomoči, ki jo 

gospodarska družba lahko prejme. Ali je res potem razlika samo v višini pomoči ki jo lahko 

dobijo?  

 

Upravičenec se sam odloči, za katero pomoč bo oddal vlogo. Posebna pomoč zaradi zmanjšane 

gospodarske uspešnost (9. člen ZPGOPEK) se razlikuje v odstotku pomoči glede na posebno pomoč za 

energetsko intenzivna podjetja (10. člen) in energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev (11. 

člen). Prav tako se razlikuje v odstotku EBITDA (90% pri posebni pomoči zaradi zmanjšane gospodarske 

uspešnosti, 70% pri ostalih dveh pomočeh, kjer je dodatna zahteva zmanjšanja za 40% EBITDA glede 

na 2021 ali negativen EBITDA). Prosimo, da si pogledate pogoje v 9., 10. in 11. členu ZPGOPEK.  

 

Pri enostavni pomoči za gospodarstvo je določena najvišja povprečna cena na enoto za leto 

2021 62,62EUR na MWh za elektriko in 26,40 eur na MWh za zemeljski plin. Ali lahko podjetje 



                                                              
zaprosi za enostavno pomoč tudi, če je povprečna cena elektrika in plina v letu 2021 višja od 

62,62 EUR/MWh oz. 26,40 EUR/MWH? Se v takem primeru upošteva najvišja dovoljena 

povprečna cena, ki je 62,62 EUR/MWh oz. 26,40 EUR/MWh ali gospodarska družba potem ni 

upravičena po enostavni pomoči (1. Alineja 1. Odstavka 4. Člena ZPGOPEK).  

 

Če ima upravičenec višjo povprečno ceno, kot je določena v ZPGOPEK, se upošteva povprečna cena 

določena v ZPGOPEK. V kolikor pa ima nižjo, se upošteva njegova povprečna cena.  Glej 7. člen 

ZPGOPEK.  

   

Ali so upravičenci pri osnovni posebni pomoči in posebni pomoči zaradi zmanjšanja 

gospodarske uspešnosti upravičeni samo do 70% upravičene porabe v istem obdobju v letu 

2021?  

 

Glej tretji odstavek 5. člena, ki določa, da se upošteva 70 odstotkov upravičenčeve porabe v istem 

obdobju v 2021 za posebne pomoči (osnovna posebna pomoči, posebna pomoči zaradi zmanjšane 

gospodarske učinkovitosti, posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja, posebna pomoč za 

energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev).  

   

Ali je upravičenec, ki ima oz. bo imel v upravičenem obdobju ceno električne energije manjšo 

od 150€/MWh in manjšo ceno zemeljskega plina od 79€/MWh upravičen do enostavne 

pomoči ali je upravičen samo do osnovne posebne pomoči, posebne pomoči zaradi 

zmanjšane gospodarske uspešnosti, posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja in 

posebne pomoči za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih?  

 

Pogoj iz tretjega odstavka 5. člena (drugi stavek) se nanaša na posebne pomoči. Zapisano je: "...je 

upravičen do posebne pomoči za gospodarstvo iz druge, tretje, četrte in pete alineje 4. člena ...". Za 

enostavno pomoč ta pogoj ne velja.  

   

Kakšne je razlika med enostavno pomočjo za gospodarstvo in osnovno posebno pomočjo za 

podjetja? Ali so do osnovne posebne pomoči upravičena samo podjetja, do enostavne 

pomoči za gospodarstvo pa vse gospodarske družbe kamor sodijo tudi zavodi? To, da je pri 

enostavni pomoči omejena najvišja povprečna cena v referenčnem obdobju je jasno.  

 

Razlika med enostavno pomočjo za gospodarstvo in osnovno posebno pomočjo za podjetja je razvidna 

iz 9. in 10. člena ZPGOPEK. Pri enostavni pomoči je določena najvišja povprečna cena v 2021. 

Upravičenci so določeni 3. členu in se nanašajo enako na vse vrste pomoči. 

 

17. Vlada je konec decembra določila najvišjo možno ceno elektrike za mikro, mala in srednja 

podjetja, kar je bilo objavljeno v ur. listu številka 167/22. Ali so mikro, mala in srednja 

podjetja, ki imajo regulirano ceno do 30. junija 2023 upravičena do subvencije v obdobju od 

1. januarja 2023 do 30. junija 2023? Ali morajo podjetja nujno imeti sklenjene pogodbe z 

dobavitelji energije? 

V zvezi s tem je v postopku sprememba zakona, ki bo predvidoma sprejeta še v tem mesecu. Mikro, 

mala in srednja podjetja z regulirano ceno za obdobje do 30. junija 2023 ne bodo upravičena do 

pomoči, bodo pa morala prav tako do 28.2.2022 oddati vlogo za obdobje od 1.7. do 31.12.2022. 



                                                              
18. Ali je vsebinska razlika med enostavno in osnovno pomočjo za gospodarstvo zgolj v določitvi 

zgornje meje referenčne cene pri enostavni pomoči, ali še v čem? 

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. 

19. Ali to pomeni da določilo tč. e, poglavja 2.4. (66) Začasnega okvirja, spodaj, v primeru 

osnovne pomoči za gospodarstvo v RS ne velja? 

Tako je. Določbe 66. tč. Začasnega okvira se nanašajo na osnovno posebno pomoč iz ZPGOPEK. Prav 

tako se skladno s 3. odstavkom 5. člena določa tudi za osnovno posebno pomoč (2. alineja 1. odstavka 

4. člena), da se lahko upošteva največ 70 % porabe v istem obdobju 2012. 

20. V zakonu ZPGOPEK (UR. List št. 163 z dne 27.12.2022), v 6. členu (višina pomoči) se v 5 . 

odstavku navaja, da se enostavna pomoč lahko kumulira s pomočjo de minimis v skladu z 

Uredbo Komisije (EU). 

Kaj pomeni, da se lahko kumulira? Ali to pomeni, da je pomoč omejena na določeno vsoto 

(200.000,00 €) v določenem časovnem obdobju (3 leta)? 

Ali to pomeni, da višina pomoči zniža za že dodeljeno pomoč v predpisanem časovnem 

obdobju? 

 

Določilo iz 6. člena ZPGVCEP pomeni, da: - v primeru različnih upravičenih stroškov lahko upravičenec 

prejme pomoči tako po pravilu de minimis oz. s pomočmi po splošnih skupinskih izjemah oziroma s 

COVID pomočmi ali pomočmi po ZPGVCEP ali ZPGOPEK do maksimalnih pragov, ki veljajo za te pomoči 

(npr. upravičenec lahko prejme maksimalno pomoč za RRI in maksimalno pomoč po ZPGOPEK). - v 

primeru istih upravičenih stroškov (npr. nakup električne energije v obdobju leta 2023) pa je potrebno 

pomoči seštevati (npr. da občina dodeli pomoč zaradi povišanja stroškov električne energije za januar 

2023 - v tem primeru je potrebno to pomoč odšteti od maksimalne možne po ZPGOPEK). - Kumulacija 

oziroma združevanje pomoči namreč pomeni, da se prejete državne pomoči med seboj seštevajo. 

Namen pravila o kumulaciji je zagotoviti, da posamezni prejemnik ne bi dobil več pomoči od dovoljene. 

 

21. Smo podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo plastičnih izdelkov. Smo v zelo težki situaciji glede 

električne energije. 

S strani našega dobavitelja XX (skrbnika) smo bili 28.12. zavedeni, kjer so nam poslali 

ponudbo za zakup električne energije, kjer nismo bili pravi trenutek ob računalniku in  je 

ponudba trajala samo par minut, nismo uspeli potrditi ponudbe. 

Kontaktirali smo skrbnika vendar je rekel da bomo pa takoj po novem letu to uredili da se 

bo še vse dalo. Seveda smo bili potem  brez skrbi. 

Ko pa je prišlo novo leto pa se ni več dalo zakupiti elektrike in so nas samo pisno in tudi ustno 

obvestili, da sedaj velja cena po uredbi, ki je bila poslana v novembru, kar je pa zelo visoka 

cena povprečno 390MWh 

 Sedaj pa nas zanima kolikšna pomoč gospodarstva nam bo pripadala na podlagi te visoke 

cene. Moramo še omenit, da je bila poraba obdobij 2021 po mesecih manjša kot bo 2022 in 

bo 2023 kjer smo se precej razširili pri strojnem parku v proizvodnji.  



                                                              
 

Oddaja podatkov v vlogi temelji na podatkih o ceni na enoto energenta (v eurih na MWh) v 

posameznem mesecu, zato večja poraba v letu 2023 glede na leto 2021 ne vpliva na sam izračun 

upravičenega stroška skladno s formulo, ki je opredeljena v 5. členu ZPGOPEK. 

 

22. Kako bo pa za mikro, mala in srednja podjetja, ki so že imela sklenjeno pogodbo iz prejšnjega 

leta (2022) za letošnje leto, po kateri jim električno energijo dobavljajo po višji ceni od sedaj 

regulirane? Ali morajo nujno skleniti novo pogodbo, kjer bo v veljavi ta regulirana cena ali 

se lahko odločijo, da nove pogodbe ne sklenejo in potem zaprosijo za to subvencijo? 

V kolikor ima podjetje sklenjeno pogodbo pred 9.11.2022, lahko uveljavlja pomoč po ZPGOPEK, vendar 

samo za tiste mesece, za katere je imel zakupljeno energijo po ceni, ki ni bila regulirana na podlagi 

Uredbe. 

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

pomočjo za podjetja? 

 V kolikor se podjetje odloči za pripravo vloge za osnovno posebno pomoč za podjetja, ali se 

za povprečno ceno za l. 2021 smatra povprečna cena, po kateri je posamezno podjetje 

plačevalo ali je osnova za izračun določena najvišja povprečna cena (62,26 evrov na MWh pri 

elektriki in 26,40 evrov pri plinu)? 

 

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. 

 

24. Smo podjetje, ki bi želelo oddati vlogo za pomoč na osnovi ZPGOPEK. 

Imamo pa poslovno leto, ki ni enako koledarskemu. 

Bilance delamo za obdobje od 1.10.-30.9.. 

Za koledarsko obdobje od 1.1. do 31.1.2 delamo bilance za statistiko. Zanima nas, katere 

bilance naj upoštevamo za primerjanje EBITDA. Ali lahko upoštevamo bilance za naše 

poslovno leto, ali moramo upoštevati bilance, ki jih izdelujemo za statistiko. 

 

Upoštevajo se bilance, ki jih za potrebe statistike oddajate na AJPES. 

 

25. Kaj je glavna 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. 

 

Ali podjetje, ki spada med energetsko intenzivna podjetja in deluje v enem izmed sektorjev 

navedenih v 11. členu ZPGOPEK, lahko zaprosi za »Enostavno pomoč za gospodarstvo« ali 

»Osnovno posebno pomoč za podjetja« kljub temu, da ne pričakuje zmanjšanja EBITDA brez 

pomoči za vsaj 10% v primerjavi z letom 2021, v kolikor izpolnjuje pogoj, da se mu cena 

energentov v letu 2023 poveča za najmanj 1,5 kratnik referenčne oz. upravičenčeve 

povprečne cene v letu 2021?  

  

Podjetje se lahko samo odloči, za katero vrsti pomoči bo zaprosilo. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati, so 

določeni za vsako od posameznih vrst pomoči. podjetje mora izpolnjevati tiste pogoje, ki so določeni 

za vrsto pomoči, za katero podjetje zaprosi. 

 

26. Imamo najemno razmerje med najemnikom in najemodajalcem na podlagi sklenjene 

najemne pogodbe (na podlagi katere najemodajalec obračunu najemniku obratovalne 

stroške, med katerimi je tudi strošek električne energije). Torej, stranki najemnega razmerja  

ne sklepata hkrati tudi kakršnekoli druge pogodbe, še zlasti pa ne pogodbe za dobavo 

električne energije. Tako nas zanima, ali kljub temu spodaj napisano velja tudi za klasično 

najemno razmerje, kjer je samo najemna pogodba (gre zgolj za preložitev stroška električne 

energije na najemnika).  

 

Na podlagi 4. odstavka 16. člena bo moral posredni dobavitelj za najemnika pristojnemu organu 

posredovati podatke o dobavljenih količinah in cenah. V kolikor posredni dobavitelj teh podatkov ne 

zagotavlja, potem pristojni organ v okviru nadzora pridobi podatke neposredno od upravičenca. 

 

27. V vašem odgovoru ste zapisali sledeče: V vašem primeru so najemniki lahko končni 

odjemalci, vi pa v odnosu do njih nastopate kot posredni dobavitelj energentov, v kolikor 

imate z njimi sklenjeno pogodbo za dobavo teh energentov in jim energente zaračunavate 

po takšni ceni, kot jo plačujete vašemu neposrednemu dobavitelju.  

  

Zanima me, ali lahko podjetja kandidirajo na razpisu za  Pomoč podjetjem zaradi visokih cen 

energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize (ZPGOPEK) v primeru, da podjetje ne uporablja direktno zemeljski plin za 



                                                              
svoj energent. Ali je subvencija upravičena za položnice za ogrevanje, katerih dobavitelj 

daljinskega ogrevanja uporablja zemeljski plin? 

4. odstavek 2. člena določa, da je »končni odjemalec« upravičenec, ki nabavi energent od dobavitelja 

energentov. Določeno je tudi (4. odstavek 3. člena ZGPOPEK), da 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). Do pomoči torej niste upravičeni, če je vaša 

priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest enaka ali 

manjša od 86 kW. 

 

28. Vezano na obveznosti, ki izhajajo iz nadzora upravičenosti končnih odjemalcev, prosimo za 

usmeritev pri naslednjih vprašanjih: 

        Katero od obeh podjetij je posredni dobavitelj za najemnike? 

V odnosu do najemnika je posredni dobavitelj najemodajalec, vendar le v primeru, da ima z 

najemnikom sklenjeno pogodbo o dobavi energenta in mu energent zaračunava po ceni, ki jo 

najemodajalec (posredni dobavitelj) plača neposrednemu zunanjemu dobavitelju (glej definicijo 

posrednega dobavitelja v3. alineji  2. člena). 

 

Katere podatke po posameznem najemniku je potrebno zagotavljati? Ali je dovolj podatek 

o odčitanih MWH/mesec ter račun E3, kjer je razvidna mesečna cena/MWH 

Da.  

 

Ali je posredni dobavitelj le na poziv dolžan zagotoviti podatke? Če mora poročati podatke 

o ceni ter porabi sproti v kakšen elektronski sistem(prosimo za navedbo ali link). 

 

Na podlagi 3. 4. in 5. odstavka 16. člena je posredni dobavitelj dolžan zagotoviti podatke na enak način, 

kot je to določeno za neposredne dobavitelje v 3. odstavku 16. člena. V kolikor podatkov ne zagotovi, 

velja kazenska globa iz 20. člena ZGOPEK. 

 

Ali pravilno razumemo, da v ZPGOPEK(2023) ni več pogoja glede dviga cen artiklov zaradi 

dviga cen energije, kot je to veljalo v ZPGVCEP-A, (2022)? Če je, pa lepo prosim za navedbo 

člena v ZPGOPEK.  

 

ZPGOPEK ne določa pogoja glede dviga cen artiklov zaradi dviga cen energije, kot je to veljalo v 

ZPGVCEP. 

 

29. Vprašanje glede regulirane cene, imamo podpisano pogodbo samo za januar 2023 in bomo 

sedaj podpisali pogodbo po tržni ceni za čas od. 1.2.2023 do 30.6.2023 pa me zanima glede 

nejasnega odgovora distributerja če regulirana cena velja tudi za to pogodbo podpisano v 

januarju 2023? 

 

V kolikor ima podjetje sklenjeno pogodbo pred 9.11.2022, lahko uveljavlja pomoč po ZPGOPEK, vendar 

samo za tiste mesece, za katere je imel zakupljeno energijo po ceni, ki ni bila regulirana na podlagi 

Uredbe. 

 



                                                              
30. Ali tudi ZPGOPEK predvideva enako kot ZPGVCEP, da je upravičenec subvencije končni 

najemnik in ne najemodajalec? 

 

Da. 4. alineja 2. člena: »končni odjemalec« je upravičenec, ki nabavi energent od dobavitelja 

energentov. 

 

31. Zanima me kakšne so možnosti pomoči/subvencije glede zvišanja cen elektrike in plina? Smo 

športno društvo, ki ima pokrita teniška igrišča, cen napram lani nismo dvigovali, stroški 

ogrevanja pa so se 5x do 6x povečali in so višji od dohodkov društva. 

Preverite, ali morda spadate med male poslovne odjemalce. Zakon namreč določa, da upravičenec ne 

more prejeti pomoči, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe in sicer: 

- Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) in 20. točka 2. 

člena Zakona o oskrbi s plini - do pomoči niste upravičeni, če vaša povprečna letna poraba plina ne 

presega 100 MWh, 

- Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) - do pomoči niste 

upravičeni, če je vaša priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših 

merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW. 

32. Zanima nas, ali je pogoj za pomoč sklenjena pogodba za zakup električne energije ali je dovolj 

samo pogodba za dobavo? In ali je časovno omejeno kdaj naj bi pogodba bila podpisana? 

Recimo, če nam je prejšnji zakup električne energije potekel decembra 2022, v januarju 

zakupa nimamo, naredili pa bi ga od februarja naprej oz. če upoštevamo novo vladno uredbo 

za določanje cen, od julija naprej – pogodba bi bila podpisana v tem letu. 

Vlogo oddate do 28.2.2023 na podlagi ocen za upravičena obdobja v letu 2023. Pristojni organ bo 

izmenjavo podatkov o dejanski porabi in stroških za posameznega upravičenca izmenjal z operaterji in 

distributerji energentov in na podlagi tega izvedel korekcijski postopek, kot je opredeljen v 2. odstavku 

14 člena. 

33. Smo javno komunalno podjetje, po statusu malo podjetje , tako bi naj padli v omejitev cen 

električne energije po uredbi z dne 30.12.2022UL 167/22. A smo še vedno upravičeni 

zaprositi za pomoč po UL 163/22 za leto 2023? 

Glede na to da imamo do 30.3.2023 še sklenjeno ugodno dolgoročno pogodbo o dobavi 

električne energije preko skupnosti občin v tem obdobju ne bomo dosegli pogoja 1.5X cene,  

vsekakor pa bomo dosegli mejo v nadaljevanju leta  in skupno v letu 2023, kakšen je 

postopek prijave? 

 

V postopku sprejemanja je sprememba ZPGOPEK, po kateri glede na Uredbo MSPji ne bodo upravičeni 

do pomoči za obdobje veljavnosti Uredbe (trenutno do konca junija). Ne glede na to lahko do 28.2.2023 

oddate vlogo za upravičeno obdobje julij - december 2023, v kolikor veljavnost Uredbe ne bo 

podaljšana tudi za drug polovico leta 2023. 

 

34. Smo skupina povezanih družb v smislu tretjega odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi Komisije 

(EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014. Družbe so povezane preko končnega dejanskega 

lastnika (tuja fizična oseba).  

Ena izmed odvisnih družb, ki je lastnik nepremičnin, ima sklenjeno pogodbo za dobavo 

električne energije z GEN-I. Ta družba nepremičnine oddaja drugim povezanim družbam 



                                                              
(sestrskim podjetjem) v skupini in jim v skladu z najemno pogodbo obračunava tudi strošek 

električne energije za najete prostore.  

Ali prav razumemo, da se v skladu z zakonom in definicijo povezanih oseb šteje ta družba 

(lastnik nepremičnine) za končnega odjemalca in lahko v skladu z zakonom uveljavlja pomoč, 

če izpolnjuje vse druge postavke v zakonu. 

 

Uredba o določitvi cen električne energije se sklicuje na 2. člen Priloge k Priporočilu komisije 

2003/361/ES, v povezavi z določanjem velikosti MSP. Povezane družbe se za namen uporabe Uredbe 

o določitvi cen električne energije ne upoštevajo. 

 

35. Prosimo za pojasnilo kako lahko v primeru,  ko podjetje -najemojemalec plačuje energente 

preko prefakturiranih uslug najemodajalca  oziroma ali lahko pridobi pomoč države kot sam? 

Tako je. V tem primeru ste vi v vlogi upravičenca, najemodajalec pa vam je 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. 

36. V 5. odstavku 6. člena ZPGOPEK je navedeno, da se enostavna pomoč lahko kumulira s 

pomočjo de minimis, če se upoštevajo določbe o kumulaciji iz navedenih uredb in začasnega 

okvira COVID-19. Ali enostavna pomoč za gospodarstvo skladno z Zakonom o pomoči 

gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), za katero se lahko prijavi 

podjetje, ki izpolnjuje pogoje po ZPGOPEK pomeni državno pomoč de minimis in je za  

gospodarski subjekt, v primeru prijave enostavne pomoči skladno z ZPGOPEK višina državne 

pomoči omejena na 200.000 EUR? 

 

Pri pomoči gospodarstvo ne gre za de minimis, temveč gre v primeru enostavne pomoči za pomoč po 

točki 2.1. Začasnega okvira za krizne ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije 

proti Ukrajini, kjer je določena najvišja dovoljena vrednost v višini 2.000.000 EUR. Mejni zneski po 

Začasnem okviru za vse vrste pomoči so navedeni v 3. odstavku 6. člena ZPGOPEK. 

 

37. ali se na razpis Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o 

pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), ki je bil objavljen 

23.12.2022 na portalu SPIRIT lahko prijavijo podjetja, ki niso oddala vloge za pomoč  po 

ZPGVCEP zaradi visokih cen energentov, za kar je bil rok oddaje 15.11.2022? Ali sta ta dva 

razpisa ločena ali se ZPGOPEK navezuje na razpis ZPGVCEP? 

 

Gre za zakonsko opredeljene pomoči (ne za javni razpis). Pomoči po obeh zakonih med sabo nista 

povezani. Lahko se prijavite na ZPGOPEK tudi če niste oddajali vloge za pomoč po ZPGVCEP. 

 

38. Kdaj in kje bo objavljena povezava do aplikacije na portalu SPIRIT za oddajo vloge za Pomoč 

podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu 

za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)? 

Zakon opredeljuje predviden rok objave aplikacije do 13.2.2023, oddaja vlog bo mogoča do 28.2.2023 

do 12:00 ure. Predlagamo, da spremljate obvestila na spletni strani agencije. 

39. Zanima nas razlika v pogojih za pridobitev enostavne pomoči za gospodarstvo v primerjavi z 

osnovno posebno pomočjo za gospodarstvo. 



                                                              
Razlika, kolikor beremo zakon, je v višini sredstev, ki jih lahko podjetje prejeme, torej pri 

osnovni pomoči največ 2 MIO eur in pri enostavni posebni pomoči največ 4 MIO eur. 

Ali za osnovno posebno pomoč velja še kakšen drug pogoj – konkretno - zmanjšanje ebitda? 

oz. kakršenkoli drug pogoj? 

 

Pogoj v zvezi z EBITDA ne velja za osnovno posebno pomoč.  

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. 

 

40. Za odjemna mesta, kjer imamo ceno kot mali poslovni odjemalec ne bomo dajali vloge za 

pomoč, za tista odjemna mesta pri katerih nismo opredeljeni kot mali poslovni odjemalec pa 

bi uveljavljali pomoč po ZPGOPEK. Ali je tako v redu? 

 

V primeru več odjemnih mest je po Uredbi  o določitvi cene električne energije oz. Uredbi  o določitvi 

cene zemeljskega plina iz plinskega sistema mali poslovni odjemalec tisti, ki ima moč vseh odjemnih 

mest skupaj 86 kWh (električna energija) oz. 100 MWh (zemeljski plin). V kolikor spadate med male 

poslovne odjemalce po tej definiciji, niste upravičeni do pomoči. 

 

Pri izračunu pomoči za leto 2023 je potrebno upoštevati porabljene količine iz leta 2021. V 

letu 2021 so bile količine bistveno nižje, kot jih planiramo za leto 2023 (sprememba 

tehnologije na enem odjemnem mestu). Pri vlogi za pomoč bi upoštevali te pričakovane 

količine za leto 2023. ali je tako v redu? 

 

Za leto 2023 v vlogi oddate oceno porabljene količine in cene. 

 

Prosim ali smo po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja 

podjetja (link https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/izdana-uredba-o-dolocitvi-

cene-elektricne-energije-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja/) upravičeni do nižje cene 

elektrike.  Sicer smo opredeljeni kot veliko podjetje v AJPES-u, samo zato ker smo subjekt 

javnega interesa (razlog je ker smo v lasti občin, ne pa zaradi drugih meril ZGD). 

 

Za tolmačenje Uredbe se obrnite na Ministrstvo za infrastrukturo. 

 

41. Ali se že ve, kdaj in kje bo objavljen razpis za enostavno pomoč gospodarstvu za plin, v letu 

2023 ? 

 



                                                              
Ne pričakujte javnega razpisa, pomoč po se bo dodeljevala na podlagi zakona ZPGOPEK 

(https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186?sop=2022-01-4186). 

Skladno z določili 2. odstavka 12. člena zakona upravičenec odda vlogo za dodelitev pomoči za 

gospodarstvo za celotno upravičeno obdobje (januar - december 2023) do 28. februarja 2023 do 12.00 

ure na pristojni organ. Vloga se odda elektronsko prek aplikacije, ki jo vzpostavi pristojni organ. 

Pristojni organ navodila in pravila za dostop in za oddajo vlog ter natančne roke za začetek in konec 

oddajanja vlog objavi na spletni strani. 

 

Predlagamo, da spremljate obvestila in objave na naši spletni strani: 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. 

 

42. Ali so do pomoči upravičeni tudi tisti veliki poslovni odjemalci električne energije, ki pa so 

skoraj 90% samooskrbni z lastnimi sončnimi elektrarnami? Ob koncu leta jim elektro 

dobavitelj uredi poračun in zaračuna tisti del energije, ki so ga porabili iz javnega omrežja. 

To je cca. 10% vse porabljene energije. 

Cena te energije se je povečala za več kot 1,5-kratnik in predstavlja po simulaciji več kot 600€ 

za subvencijo. 

V vlogi oddate oceno porabe in strošek energenta za količine, ki vam jih dejansko zaračunajo 

(porabljeno iz javnega omrežja).  

Preverili bi radi, če prav razumemo. Upravičeni so veliki poslovni odjemalci električne 

energije, ki imajo priključno moč enega priključka večjo od 43 kWh ali v primeru večjega 

števila priključkov mora biti njihova vsota večja od 86 kWh.  Za zemeljski plin pa mora letna 

povprečna poraba presegati 100.000 kWh. 

 

 Načeloma da. Za tolmačenje Uredbe je sicer pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

   

Torej; če imamo dve merilni mesti in je priključna moč enega 24 kW in drugega 66 kWh, smo 

upravičeni, saj je vsota priključne moči obeh priključkov 90 kW, kar je večje od 86 kW? 

Da. 

 

Ali moramo v primeru 12 različnih merilnih mest (priključna moč od 6 kW do 66 kW - seštevek 

vseh priključnih moči nad 86 kWh) izračunati povprečno ceno na enoto na podlagi čisto vseh 

merilnih mest? 

Da. 

 

43. Smo zadruga registrirana pred datumom 30.11.2021. V letu 2021 smo podpisali pogodbo za 

dobavo električne energije za leti 2022 in 2023 po ugodnih cenah, katere zakupljene količine 

pa bomo porabili v sredini leta 2023. Lahko za drugo polovico leta vložimo zahtevek, kljub 

temu, da še nimamo podpisane nove pogodbe z znano ceno? 

 

Ker za opravljanje naših dejavnosti uporabljamo tudi zemeljski plin imam isto vprašanje za 

plin. Za leto 2022 smo imeli podpisano pogodbo, za leto 2023 pa nam pogodbe ni uspelo 

podpisati, tako da bo nakupna cena višja. Lahko vložimo vlogo za zemeljski plin?  

 

Da, v kolikor Uredba o določitvi cene električne energije za MSP ne bo podaljšana do konca leta. 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
44. glede na predhodne razpise so v preteklosti obstajale določene omejitve. 

Zanima me, ali se lahko za to pomoč (Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023) 

prijavimo tudi, če si je lastnik v letu 2022 izplačal dobiček? 

 

ZPGOPEK ne določa omejitev v zvezi z izplačili dobičkov v letu 2022. V 12. odstavku 16. člena določa: 

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, mora, če je pri njem od uveljavitve 

tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali 

lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva 

mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka 

roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. 

 

45. Če so podjetja prejela pomoč s strani države v letu 2022, ali se ta pomoč sešteva s pomočjo 

v letu 2023, ki je izplačana na podlagi ZPGOPEK? Hkrati, kako se izplačila pomoči podjetjem 

v letu 2022 in 2023 upoštevajo pri limitu mogoče prejeti pomoči podjetij po ZPGOPEK? 

 

Pri obeh zakonih gre za pomoč po začasnem okviru, zato se zneski seštevajo, dovoljene zgornje mejne 

vrednosti so določene glede na vrsto pomoči, za katero podjetje kandidira (3. odstavek 6. člena 

ZPGOPEK). Leto izplačila pomoči pri tem ni pomembno. 

 

Nadalje, prejeli smo več vprašanj, 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?  

 

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. 

 

46. Vprašanje se nanaša na nov Zakon o pomolči gospodarstvu za omilitev posledic energetske 

krize (ZPGOPEK). XXXX d.o.o. je velika gospodarska družba. V skupini XX je več podjetij, ki so 

v 100% lasti XXXX, med njimi tudi XX – XX d.o.o.. XX d.o.o. posluje v najetih poslovnih 

prostorih na naslovu XX, pri čemer najemodajalec ni XXXX. Vsak mesec prejme XX d.o.o. 

račun za električno energijo od najemodajalca. Zanima nas ali se skladno z ZPGOPEK XX 

d.o.o. šteje za končnega odjemalca ali ne in v kolikor se šteje ali lahko xx d.o.o. skladno z 

ZPGOPEK poda vlogo za dodelitev pomoči? 

  

Dilema je, ker po naših izračunih skupaj z odvisnimi družbami pridemo do rezultata, ki nas 

uvršča v pomoč po 8. členu ZPGOPEK, torej do 4 mio. EUR. 

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. 

47. Kaj pa glede zemeljskega plina. Imamo 3 odjemna mesta zemeljskega plina. Dva odjemna 

mesta naj bi spadala pod mali poslovni odjem, saj je letna poraba pod 100.000 kWH, kjer je 

cena omejena na 0,079 eur/kWH in eno večje odjemno mesto. Za to večje odjemno mesto 

nam bo dobavitelj zaračunaval plin z vsakokrat veljavnim mesečnim cenikom za poslovni 

odjem. 

Se lahko uveljavlja za vsa odjemna mesta ali velja isto kot pri elektriki in za odjemna mesta, 

kjer je že določena kapica ne moremo uveljavljati pomoč? 

 

V primeru več odjemnih mest je po Uredbi  o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema mali 

poslovni odjemalec tisti, ki ima moč vseh odjemnih mest skupaj 86 kWh (električna energija) oz. 100 

MWh (zemeljski plin). V kolikor spadate med male poslovne odjemalce po tej definiciji, niste upravičeni 

do pomoči. 

 

48. Glede na to, da so v stroških najema naših pisarn  že vključeni stroški ogrevanja, električne 

energije (obračun po m2 najete površine) ipd. in tega ne plačujemo posebej, tam verjetno 

ne uveljavljamo subvencije?  

 

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

upravičeno 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).    

 

49. - Gospodarska družba, ki je lastnik poslovne stavbe, to poslovno stavbo oddaja najemnikom 

in jim glede na dejansko porabo prefakturira del računa dobavitelja za električno energijo 

(na podlagi števcev). Katera družba je upravičena do subvencije za to »prefakturirano« 

električno energijo? Ali se prva družba (najemodajalec, lastnik poslovnega objekta) šteje za 

t. i. posrednega dobavitelja po 4. odstavku 16. člena ZPGOPEK? Če da, kam in kako poroča 

podatke o dobavljenih količinah in cenah energentov? 

 

Tako je. 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 do 1. marce 2023 (54. člen).  

 

Če gospodarska družba v vlogi zaprosi za Posebno pomoč zaradi zmanjšanja gospodarske 

uspešnosti, vendar EBITDA s pomočjo preseže 90% EBITDA v letu 2021, ali mora potem 

gospodarska družba vrniti celotno prejeto pomoč, ali pa je vseeno upravičena do »nižje« 

pomoči Osnovne posebne pomoči za podjetja.  

 

Podjetje se ob oddaji vloge odloči, za katero vrsto pomoči bo zaprosilo. Po oddaji vloge menjava vrste 

pomoči ni mogoča. V primeru, da se naknadno ugotovi neizpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči 

(kot npr. zahtevana stopnja EBITDA), podjetje ni upravičeno do pomoči in bo z odločbo pozvano k 

vračilu prejetih sredstev. V zvezi z obveznostjo upravičenca o sporočanju neizpolnjevanja pogojev so 

določbe v 8. odstavku 16. člena in sicer: “Upravičenec, ki je uveljavljal pomoč za gospodarstvo v skladu 

s tem zakonom in je naknadno ugotovil, 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 vključno 30. aprila 2024 pisno obvestiti pristojni organ.” 

 

50. Smo malo podjetje z manj kot 10mi zaposlenimi. Naša obračunska moč je 35 kW. Ker zaradi 

nizke obračunske moči nismo uspeli podati vlogo za pomoč zaradi visokih cen energentov v 

lanskem letu nas zanima, če pridemo v poštev v trenutnem razpisnem krogu, ki se odpre 

13.2.2023? 

Tudi ZPGOPEK v 4. odstavku 3. člena določa: “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).” V kolikor je priključna moč enaka ali manjša od 43kW, spadate med 

male poslovne odjemalce in niste upravičeni do pomoči, ker imate na podlagi Uredbe regulirano ceno. 

 

51. Imamo dve merilni mesti: 

1. Merilno mesto s priključno močjo 43kw- tukaj je regulirana cena 

2. Merilno mesto s priključno močjo 69kw- ni regulirane cene, merilno  mesto je bilo zagnano 

spomladi 2022, zaradi tega nimamo primerjave z letom 2021. 

Upravičenec je upravičen do tovrstne pomoči, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča 

za najmanj 1,5-kratnik povprečne cene za leto 2021. 

Kakšna rešitev je tukaj?  

 

Na podlagi 4. odstavka 3. člena ne morete prejeti pomoči, če spadate med odjemalce, kot jih določa 

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). Do pomoči 

torej niste upravičeni, če je vaša priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč 

vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW. 

 

52. Prosim vas za pojasnilo, kdo je upravičen do subvencije v primeru dajanja nepremičnine v 

najem. 

  



                                                              
1. Primer: veliko podjetje daje v najem poslovni prostor malemu podjetju, stroške elektrike se 

prefakturira na podlagi odštevalnega števca. Kdo v tem primeru lahko vloži vlogo za pridobitev 

subvencije, glede na uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja 

podjetja, ki je bil v UL objavljen 30.12.2022? 

2. Primer: veliko podjetje daje v najem poslovni prostor velikemu podjetju, stroške elektrike 

se prefakturira na podlagi odštevalnega števca. Kdo pa je upravičen do subvencije v takem 

primeru? 

 

2. člen zakona opredeljuje končnega odjemalca, ki je “upravičenec, ki nabavi energent od dobavitelja 

energentov” in opredeljuje tudi dobavitelja energentov, ki je “neposredni zunanji dobavitelj 

energentov, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje, s katerim 

deluje kot 2 en subjekt s skupnim virom nadzora ……., ali 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. V vašem primeru so najemniki lahko končni odjemalci, vi pa v odnosu do njih 

nastopate kot posredni dobavitelj energentov, v kolikor imate z njimi sklenjeno pogodbo za dobavo 

teh energentov in jim energente zaračunavate po takšni ceni, kot jo plačujete vašemu neposrednemu 

dobavitelju. Vlogo na podlagi zakona oddaja končni odjemalec, ki energente nabavlja pri dobavitelju 

energentov. V vašem primeru ste najemnikom posredni dobavitelj, vi kot upravičenec pa tega dela 

stroškov, ki ga zaračunavate najemnikom, ne morete uveljavljati med upravičene stroške. 

 

53. Nov interventni zakon na področju energentov je ponovno prinesel omejitve glede 

izplačevanja dobička, dividend, nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu ipd.  

 

Prosimo za odgovor na spodnja vprašanja glede 12. odstavka 16. člena ZPGOPEK:  

1.            Ali lahko družba ne da bi bila zavezana za vračilo pomoči  

Izplača  

-              dobiček/dividende  

-              del plače za poslovno uspešnost poslovodstvu (ki je določena skladno z mandatno 

pogodbo in pravilnikom o nagrajevanju in je pravica zaposlenih po pogodbi in zakonu),  

ki se nanašajo na poslovno leto 2022 (ko družba po zakonu ni prejemala pomoči) in bodo 

izplačani v letu 2023.  

   

V vašem primeru gre za izplačilo v letu 2023. Torej velja omejitev iz 12. odstavka 16. člena ZPGOPEK: 

Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, mora, če je pri njem od uveljavitve 

tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali 

lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. 

 

V primeru da družba zgornjih izplačil, ki se vežejo na poslovno leto 2022 ne sme opraviti v 

letu 2023 ali jih lahko izplača po letu 2023 (npr. v letu 2024 ali kasneje)?  

 

ZPGOPEK določa obveznost upravičenca, da v zvezi s tem obvesti pristojni organ najpozneje v dveh 

mesecih po izplačilu. Zadnje izplačilo bo pristojni organ izvedel 28. februarja 2024. 

 



                                                              
Družba v letu 2023 in za leto 2023 ne more izplačati izplačil, ki se vežejo zgolj na obdobje v 

katerem si prejemal pomoč (torej poslovno leto 2023) in kadarkoli kasneje. Lahko pa v 2023 

delaš izplačila, ki se vežejo na pretekla poslovna leta (2022 in nazaj). 

 

Se ne strinjamo. Zakon v zvezi z izplačili nagrad za leta pred 2023 določa, da ta niso dovoljena v letu 

2023. Absolutno pa ni dovoljenih izplačil za leto 2023 (tudi ne v letu 2024). 

 

Družba v letu 2023 (nobeno obdobje) in za leto 2023 ne izplača nič lahko pa kasneje (npr. v 

letu 2024 ali kasneje) dela izplačila, ki se vežejo na vsa pretekla poslovna leta razen 2023. 

 

Se strinjamo. 

  

54. 19. člen ureja omejitev v zvezi s preprodajo energentov in v prvem odstavku določa, da 

upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal. 

Zanima nas kakšno je pravilno tolmačenje te določbe oziroma 19. člena? Ocenjujemo, da so 

do pomoči upravičena tudi podjetja, ki prodajo energente zaradi izvajanja oziroma potreb 

svoje nosilne dejavnosti in ne z namenom špekulativne preprodaje, ter kako se bo v 

konkretnih primerih določalo ali je takšno podjetje upravičeno do pomoči po ZPGOPEK? 

Menimo, da se za špekulativno prodajo ne smejo šteti prodajne aktivnosti s strani družb, ki 

energente kupujejo za potrebe nosilne dejavnosti. 

 

Prvi odstavek 19. člena govori o tem, da upravičenec ne more uveljavljati pomoči za tisti del 

energentov, ki jih proda, torej za ta del energentov ni končni odjemalec. Skladno z 2. alineo 2. člena 

ZPGOPEK je namreč »upravičen strošek« strošek porabe energentov, ki jih upravičenec nabavi pri 

dobavitelju energentov kot končni odjemalec. Določilo prvega odstavka 19. člena je pomembno tudi 

za najemodajalce, ki del dobavljene energije prodajo naprej oz. zaračunajo najemnikom. Tudi v teh 

primerih na podlagi te dikcije najemodajalec ni upravičen do pomoči za tisti del stroškov, ki jih zaračuna 

najemnikom. 

 

55. Drugi odstavek 12. člena določa, da morajo upravičenci oddati vlogo za dodelitev pomoči po 

ZPGOPEK do 28. februarja 2023 do 12.00 ure. Hkrati je določeno, da upravičenec, ki ocenjuje 

ali ima zakupljeno električno energijo za leto 2023 po ceni, ki je nižja od 150 EUR na MWh in 

ne vključuje vračil davkov in dajatev, je upravičen do posebne pomoči za gospodarstvo po 

drugi, tretji, četrti in peti alineji prvega odstavka 4. člena, le za tisti delež ocenjene ali 

zakupljene električne energije, ki presega znesek 150 EUR na MWh.  

 

S strani podjetij smo prejeli vprašanja, kako in na podlagi česa lahko ugotovijo ali so 

upravičeni do posebne pomoči za gospodarstvo po ZPGOPEK, glede na to, da ne morejo 

vnaprej vedeti kakšne bodo pogodbe in cene za dobavo električne energije, torej ali bodo 

cene presegale znesek 150 EUR MWh ali ne. 

 

Podatki v oddani vlogi temeljijo na oceni. 3. odstavek 5. člena določa: Za izračun upravičenih stroškov 

za posebne pomoči za gospodarstvo iz druge, tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega 

člena se lahko upošteva največ 70 odstotkov upravičenčeve porabe v istem obdobju v letu 2021. 

Upravičenec, ki ocenjuje ali ima zakupljeno električno energijo za leto 2023 po ceni, ki je nižja od 150 

eurov na MWh oziroma upravičenec, ki ocenjuje ali ima zakupljen zemeljski plin v letu 2023 po ceni, ki 

je nižja od 79 eurov na MWh, in ne vključuje vračil davkov in dajatev, je upravičen do posebne pomoči 



                                                              
za gospodarstvo iz druge, tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena le za tisti delež 

ocenjene oziroma zakupljene električne energije ali zemeljskega plina, ki presega znesek iz tega člena. 

 

56. V razpisu je določena pomoč samo za male poslovne odjemalce. Kolikor mi je znano se te 

kategorije odvisne od distributerja električne energije. Naš primer : pri Petrolu smo bili mali, 

pri Geniju smo srednji poslovni odjemalci. Kako se bo to razlagalo? 

4. odstavek 3. člena ZPGOPEK določa, da 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). Do pomoči torej niste upravičeni, če je vaša priključna moč enaka 

ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW. 

 

57. Zanima me, ali lahko podjetja kandidirajo na razpisu za Pomoč podjetjem zaradi visokih cen 

energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize (ZPGOPEK) v primeru, da podjetje ne uporablja direktno zemeljski plin za 

svoj energent. Ali je subvencija upravičena za položnice za ogrevanje, katerih dobavitelj 

daljinskega ogrevanja uporablja zemeljski plin? 

26. odstavek 2. člena določa, da je »končni odjemalec« upravičenec, ki nabavi energent od 

dobavitelja energentov. Določeno je tudi (4. odstavek 3. člena ZGPOPEK), da 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). 

Do pomoči torej niste upravičeni, če je vaša priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in 

skupna priključna moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW. 

 

58. Dodatno prosimo za pojasnila k spodaj spodnjemu razmišljanju oziroma ali je pravilno ali ne, 

kot sledi: 

  

19. člen 

1.Odstavek: Pomoči ne moreš uveljaviti za prodane energente; 

Tako je. Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal. 

 

2.Odstavek: Do pomoči nisi upravičen če prodaš energente (za katere tako ali tako ne dobiš 

pomoči) za leto 2023 po višji ceni kot si jih kupil (verjetno si kupoval višje in moraš če želiš 

ostati znotraj okvira) prodati z izgubo kar pomeni netržno in negospodarno obnašanje. 

 

Do pomoči po tem zakonu ni upravičen, kdor špekulativno proda vsaj del električne energije za obdobje 

iz prvega odstavka 5. člena tega zakona. Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za 

obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne 

energije za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene. Pristojni organ 

preverja špekulativno prodajo električne energije pri operaterju trga z električno energijo. 

 

3.Odstavek: Tudi če si prodal po enaki ali nižji ceni kot si kupil, moraš sporočiti podatke, do 

katerih kot upravičenec niti nimaš dostopa, ker prodajo kupcu opravi nato dobavitelj (preko 

katerega prodaja gre). 



                                                              
 

Glede na prepoved prodaje iz 1. odstavka tega člena, tretji odstavek v primeru morebitne prodaje 

zavezuje upravičenca, da v 30 dneh od prodaje obvesti pristojni organ o vsaki prodaji energenta, kar 

vključuje podatke o kupcu, prodani količini in ceni na enoto energenta. 

 

4.Odstavek: če podatkov iz 3. odstavka ne predložiš (in nekaterih objektivno ne moreš) se 

šteje da si špekulant in izgubiš pravico do pomoči oz. jo moraš vrniti. 

 

4. odstavek tega člena je jasen. Upravičenec do pomoči mora na zahtevo pristojnega organa predložiti 

zahtevana dokazila, ki se nanašajo na izvajanje prvega in drugega odstavka tega člena. Če upravičenec 

do pomoči v roku, določenem v zahtevi, ne predloži zahtevanih dokazil, se šteje, da so izpolnjeni pogoji 

špekulativne prodaje iz drugega odstavka tega člena. 

 

59. Zanima me, če je s prijavo na razpis podjetje zavezano k temu da; 

Ne sme dvigniti cen svojih izdelkov ali storitev na račun dviga cen energentov v določenem 

obdobju pred ali po prijavi? 

 

V zvezi s tem zakon ne vsebuje posebnih omejitev. 

 

Za leto 2023 ne sme priti do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih 

deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, 

ostalim zaposlenim pa lahko izplačamo nagrade za njihovo delo?  

 

12. odstavek 16. člena določa: Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, 

mora, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila 

dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela 

plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih 

po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj 

z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki 

tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. 

 

60. Gospodarska družba, ki je lastnik poslovne stavbe, to poslovno stavbo oddaja najemnikom 

in jim glede na dejansko porabo prefakturira del računa dobavitelja za električno energijo 

(na podlagi števcev). Katera družba je upravičena do subvencije za to »prefakturirano« 

električno energijo? Ali se prva družba (najemodajalec, lastnik poslovnega objekta) šteje za 

t.i. posrednega dobavitelja po 4. odstavku 16. člena ZPGOPEK? Če da, kam in kako poroča 

podatke o dobavljenih količinah in cenah energentov? 

 

Tako je. 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 do 1. marce 2023 (54. člen).  

 

Če gospodarska družba v vlogi zaprosi za Posebno pomoč zaradi zmanjšanja gospodarske 

uspešnosti, vendar EBITDA s pomočjo preseže 90% EBITDA v letu 2021, ali mora potem 



                                                              
gospodarska družba vrniti celotno prejeto pomoč, ali pa je vseeno upravičena do »nižje« 

pomoči Osnovne posebne pomoči za podjetja? 

 

Podjetje se ob oddaji vloge odloči, za katero vrsto pomoči bo zaprosilo. Po oddaji vloge menjava vrste 

pomoči ni mogoča. V primeru, da se naknadno ugotovi neizpolnjevanje pogojev za dodelitev pomoči 

(kot npr. zahtevana stopnja EBITDA), podjetje ni upravičeno do pomoči in bo z odločbo pozvano k 

vračilu prejetih sredstev. V zvezi z obveznostjo upravičenca o sporočanju neizpolnjevanja pogojev so 

določbe v 8. odstavku 16. člena in sicer: “Upravičenec, ki je uveljavljal pomoč za gospodarstvo v skladu 

s tem zakonom in je naknadno ugotovil, 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 vključno 30. aprila 2024 pisno obvestiti pristojni organ.” 

 Standardna določba pogodb o dobavi električne energije je tudi poračun odstopanj, v primeru 

odstopanja porabe pod ali preko tolerančnega pasu. V primeru porabe pod pogodbenim 

tolerančnim pasom dobavitelj električne energije to električno energijo proda na SPOT trgu in 

opravi poračun. Prosimo za potrditev razumevanja, da ta prodaja ne predstavlja t.i. špekulativne 

prodaje po 19. členu ZPGOPEK, čeprav je eventualno izvedena po višji ceni.   

Prvi odstavek 19. člena ZPGOPEK določa, da upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati 

pomoči za energente, ki jih je prodal. Nadalje drugi odstavek 19. člena pravi, da do pomoči po tem 

zakonu ni upravičen, kdor špekulativno proda vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 

5. člena tega zakona. Za špekulativno prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz 

prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije 

za to isto obdobje prodal na organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene. Pristojni organ preverja 

špekulativno prodajo električne energije pri operaterju trga z električno energijo. 

 

61. Na vas se obračam v imenu podjetja XX oz. po pooblastilu izvršnega direktorja g. XY z 

vprašanjem povezanim z 12. odstavkom 16. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev 

posledic energetske krize. V njem je med drugim navedeno, da mora podjetje v katerem je 

prišlo do izplačila nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu v letu 2023 oziroma za leto 2023 morebitno prejeto pomoč vrniti. Zanima nas 

katere osebe se štejejo kot poslovodstvo. Konkretno ima podjetje XX dva direktorja, ki sta 

tudi zakonita zastopnika podjetja in sta vpisana v sodni register, ter izvršnega direktorja, ki 

ni zakoniti zastopnik in ni vpisan v sodni register. Ali se torej pogoj o neizplačilu nagrad oz. 

dela plač nanaša le na oba direktorja, ki sta zakonita zastopnika podjetja ali tudi na izvršnega 

direktorja, ki ni zakoniti zastopnik podjetja? 

Skladno z 10. členom Zakona o gospodarskih družbah (10. člen ZGD-1-NPB14: Poslovodstvo (Zakon o 

gospodarskih družbah) (zakonodaja.com) ) se za poslovodstvo štejejo organi/osebe, ki so pooblaščene, 

da vodijo njene posle. Zakon ne govori o "zakonitih zastopnikih", ampak o osebah, ki vodijo posle 

podjetja. 

62. Zanima nas, ali se proizvajalci električne energije, ki dobavljajo elektriko neposredno 

končnemu odjemalcu na lokaciji, štejejo za neposrednega zunanjega dobavitelja po Zakonu 

o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22) in 

ali lahko tak končni odjemalec pridobi nepovratna sredstva za tako elektriko, seveda ob 

upoštevanju izpolnjevanja ostalih pogojev. 

 



                                                              
Namreč, mala proizvodna naprava na lokaciji je v lasti drugega lastnika, kot je v lasti končni 

odjemalec. Povedano še drugače: proizvajalec na lokaciji je ena pravna oseba, končni 

odjemalec je druga pravna oseba. Proizvodna naprava je zvezana na interno omrežje 

končnega odjemalca in delno elektriko oddaja v javno omrežje, delno pa se porabi na lokaciji. 

Končnega odjemalca zanima, ali je upravičen do subvencije za tako dobavo električne 

energije.  

Glede meritev na internem omrežju je situacija skoraj identična kot pri najemnikih v večjih 

poslovnih centrih. 

 

Četrta alineja 2. člena določa, da je »končni odjemalec« je upravičenec, ki nabavi energent od 

dobavitelja energentov. Dobavitelj energentov pa je glede na tretjo alinejo 2. člena neposredni zunanji 

dobavitelj energentov, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno podjetje,…… 

ali 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.  

Upravičenec v vlogi odda oceno porabe in strošek energenta za količine, ki bodo dejansko zaračunane 

(porabljeno iz javnega omrežja). 

 

63. v nadaljevanju: ZPGOPEK), saj trenutno prejemamo števila vprašanja naših članov glede 

njegovega izvajanja. 

  

1. Ali se ocena stroška električne energije za leto 2023 napove v povprečju za celo leto 2023, 

ali se napove ocena stroška električne energije po mesecih (po posameznem mesecu) za leto 

2023? 

 

 

2. Kako bo v primeru, da se podjetje odloči za enostavno posebno pomoč (do 4 mio.) in ima 

ceno za prvi kvartal npr. 300 EUR, potem pa jo je zakupilo npr. po ceni 140 EUR za drugi 

kvartal, ali pa je na spot cenah, ki nihajo nad in pod 150 EUR? Pri posebni pomoči se upošteva 

omejitev cene 150 EUR na MWh za električno energijo  in 79 EUR na MWh za zemeljski plin. 

Ali bo podjetje v tem primeru upravičeno do pomoči za mesece, ko je cena nad 150 EUR, ali 

se bo upoštevalo celoletno povprečje cene električne energije v letu 2023? Kako bo v 

primeru, da bo podjetje povprečno letno dejansko ceno 2023 imelo nižjo od 150 EUR, bo 

moralo pomoč vračati? Ali bodo podjetja dejansko ceno elektrike poročala po mesecih ali 

povprečno za celo leto?  

 

Odg1: V vlogi se napove ocena stroška za vsak posamezni mesec leta. 

 

Odg2: Podjetje se ob oddaji vloge odloči, za katero vrsto pomoči bo zaprosilo. Po oddaji vloge 

spremembe niso mogoče. Ocenjena vrednost pomoči, ki je oddana v vlogi, pomeni najvišjo dovoljeno 

vrednost pomoči, ki jo lahko prejme podjetje. 

 

64. Na podlagi določbe 53. člena ZPGOPEK naslovni SPIRIT na spletni strani objavi navodila in 

pravila za dostop in za oddajo vloge ter natančne roke za začetek in konec oddajanja vloge 

iz drugega odstavka 12. člena tega zakona in kalkulatorja iz tretjega odstavka 12. člena tega 

zakona do 13. februarja 2023. 



                                                              
Glede na dejstvo, da oddaja vloge glede na podatke spletne strani SPIRIT še ni mogoča in na 

tej strani tudi ni mogoče zaslediti navodil in pravil za dostop in oddajo vloge, vas za potrebe 

priprave dokumentacije in postopka za vložitev ter oddajo vloge za dodelitev pomoči po 

ZPGOPEK prosimo za ustrezne povratne informacije oziroma pojasnila glede sledečih odprtih 

vprašanj. 

Ali lahko gospodarska družba kot upravičenec po ZPGOPEK uveljavlja pomoč tudi za porabo 

energentov v najetih prostorih (kot najemnik), pri čemer je v teh prostorih končni odjemalec 

(upravičenec, ki nabavi energent od dobavitelja energentov) najemodajalec kot tretja 

oseba? Na podlagi določbe 2. člena se namreč kot upravičeni strošek šteje strošek porabe 

energentov, ki jih upravičenec nabavi pri dobavitelju energentov kot končni odjemalec. 

 V odnosu do najemnika je najemodajalec posredni dobavitelj, vendar le v primeru, da ima z 

najemnikom sklenjeno pogodbo o dobavi energenta in mu energent zaračunava po ceni, ki jo 

najemodajalec (posredni dobavitelj) plača neposrednemu zunanjemu dobavitelju (glej definicijo 

posrednega dobavitelja v 3. alineji 2. člena). Za del energentov, ki jih najemodajalec proda najemniku, 

ne sme uveljavljati pomoči (1. alineja 19. člena: Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati 

pomoči za energente, ki jih je prodal). 

Ali torej lahko najemnik v primeru obstoja najemnega razmerja, v okviru katerega je končni 

odjemalec najemodajalec, ki stroške porabe energenta prefakturira najemniku, z vlogo pri 

SPIRIT uveljavlja pomoč in na kakšen način? V konkretnem primeru namreč najemnik ne 

razpolaga z nobenimi podatki o (količini) pretekli porabi energenta niti s pogodbami za dobavo 

takšnega energenta, po drugi strani pa ga bremeni celoten strošek porabe energenta. 

Glej prejšnji odgovor. Najemnik mora imeti sklenjeno pogodbo  dobavi energenta, ta pa se mu 

zaračunava po ceni, ki jo je najemodajalec plačal svojemu neposrednemu dobavitelju. Na podlagi 4.  

odstavka 16. člena imajo posredni dobavitelji (najemodajalci) obveznost sporočanja podatkov 

pristojnemu organu o dobavljenih količinah in cenah energentov na enoto za posameznega 

upravičenca. (Obveznost iz prejšnjega odstavka ima tudi vsak posredni dobavitelj, ki upravičencem 

dobavlja in zaračunava del energentov in razpolaga s podatki za upravičenca o cenah v eurih na MWh 

in količinah v MWh. Za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za gospodarstvo in za katerega posredni 

dobavitelj ne zagotavlja podatkov o cenah v eurih na MWh in količinah v MWh, pristojni organ za 

namen izvajanja nadzora v skladu s tem členom pridobi podatke skladno s prvim odstavkom tega 

člena). 

  

Ali lahko gospodarska družba kot upravičenec po ZPGOPEK vlogo za uveljavljanje pomoči 

vloži preko pooblaščenca, in na kakšen način se pooblaščenec (npr. odvetniška družba) s 

pooblastilom preko aplikacije SPIRIT lahko izkaže? Ali mora biti tudi v takšnem primeru vloga 

s strani pooblaščene odvetniške družbe digitalno podpisana s kvalificiranim digitalnim 

potrdilom zakonitega zastopnika odvetniške družbe, ki je preverljivo v sistemu AJPES eEDP, 

ali pa lahko vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom npr. vloži in podpiše odvetnik, ki je 

pri pooblaščeni odvetniški družbi zaposlen? 

 Na podlagi določbe drugega odstavka 12. člena ZPGOPEK namreč upravičenec odda vlogo 

za dodelitev pomoči za gospodarstvo preko aplikacije SPIRIT, pri čemer mora biti vloga 

pravilno digitalno podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika 

upravičenca, ki je preverljivo v spletnem servisu AJEPS eEDP. 

V konkretnem primeru bi gospodarska družba kot upravičenec pooblastila odvetniško 

družbo, da le-ta po njenem pooblastilu vloži vlogo po določbi 12. člena ZPGOPEK. 

 



                                                              
Uporabnik aplikacije bo najprej potreboval pooblastilo podjetja, 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. 

 

65. 1. V podjetju imamo večje število poslovalnic, nekatere med njimi niso več odprte, so pa bile 

v letu 2021. Ali pri izračunu povprečne referenčne cene elektrike za leto 2021 potem 

upoštevamo vse lokacije, ki so obratovale v letu 2021? 

Da. 

 

2. Na nekaterih lokacijah nam strošek elektrike sporoča najemodajalec poslovnih prostorov. 

Ali glede na 4. odstavek 16. člena ZPGOPEK mora potem najemodajalec, kot posredni 

dobavitelj energentov, pristojnemu organu sporočiti podatke o cenah in količinah 

dobavljenih energentov? 

Da. 

  

3. Ali se pri oddaji vloge za enostavno pomoč za gospodarstvo in pri izračunu že prejetih 

drugih pomoči, prejetih na podlagi oddelka 2.1. začasnega okvira, upoštevajo le pomoči, 

prejete konkretno na podlagi Začasnega okvirja za krizne ukrepe državne pomoči v podporo 

gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (sprejetega 24.3.2022), ali se upoštevajo tudi 

pomoči, prejete v sklopu ukrepov na podlagi Začasnega okvirja za ukrepe državnih pomoči v 

podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (sprejetega 20.3.2020)? 

 

Če bi za iste upravičene stroške (strošek energenta) in isto upravičeno obdobje (1.1. - 31.12.2023) že 

prejeli pomoč po Začasnem okviru COVID-19, potem bi morali prejeti znesek upoštevati (ustrezno 

zmanjšati) pri uveljavljanju enostavne pomoči po ZPGOPEK. Če ste npr. prejeli pomoč za čakanje na 

delo (okt - dec 2020), ne gre za isti upravičeni strošek in ne za isto upravičeno obdobje, torej zneska ni 

potrebno upoštevati (zmanjševati vrednosti pri pomoči za energente). 

 

4. Ter ali se pri izračunu že prejetih pomoči upoštevajo tudi pomoči, ki so jih prejela podjetja 

v skupini oz. holdingu, ki pa niso lastniško neposredno (vertikalno ali horizontalno) povezana 

z našim podjetjem? Torej če gre za podjetje, ki je del istega holdinga kot naše podjetje, 

vendar nam ni nadrejeno ali podrejeno podjetje, kot omenjeno v 4. odstavku 6. člena 

ZPGOPEK.  

 

Skladno s 4. odstavkom 6. člena ZPGOPEK se pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za 

gospodarstvo iz prejšnjega odstavka 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. 

 

66. Podjetje želi zaradi visoke cene ponudnika razveljaviti pogodbo o nabavi EE z 31.5.2023. 

Novo pogodbo z drugim ponudnikom bi podpisali z dnem veljavnosti 1.6.2023, veljavnost 

do konca leta 2023 po nižji ceni. 

Vprašanje:  

Ali smo do subvencije upravičeni tudi v primeru, da prekinemo pogodbo in izberemo 

drugega ponudnika? 



                                                              
 

ZPGOPEK ne določa omejitev v zvezi s tem, kdaj in za kakšno obdobje upravičenec sklepa pogodbe z 

dobavitelji. Za oddajo vloge je potrebno oddati podatke o dejanski ali ocenjeni količini in ceni 

energenta za leto 2023. Dejanske podatke bo agencija pridobivala neposredno s strani operaterjev in 

distributerjev na podlagi 3. in 4. odstavka 16. člena. 

 

67. Spletna aplikacija je v primeru javnega razpisa na podlagi ZPGVCEP omogočala možnost 

uveljavljanja pravnega nasledstva za upravičenca, ki na presečni dan v letu 2021 še ni bil 

registriran. Zanima nas, ali bo tudi pri tem razpisu na podlagi ZPGOPEK spletna aplikacija to 

omogočala, saj je tudi pri tem razpisu eden izmed pogojev za pridobitev statusa 

upravičenca, da je bil subjekt registriran pred 30.11.2021? 

  

Da. Aplikacija bo uveljavljanje pravnega nasledstva omogočala na enak način kot pri oddaji vlog po 

ZPGVCEP. 

 

Ugotavljamo, da je definicija zunanjega dobavitelja za razliko od ZPGOPEK tokrat 

dopolnjena, tako da se kot zunanji dobavitelj šteje tudi 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. Ali pravilno razumemo, da sedaj 

upravičencu ni treba prilagati nobenih dokazil o porabljeni energiji in cenah (pogodbe z 

dobavitelji, računi,…), pač pa bo moral ta dokazila prilagati zunanji dobavitelj (neposredni 

ali posredni)? Na kakšen način bo olajšano ugotavljanje višine upravičenih stroškov v 

primerjavi z ZPGVCEP za končne uporabnike nas zanima predvsem za primere, ko posredni 

dobavitelj prezaračunava strošek električne energije končnemu uporabniku prek nekega 

pavšala (na primer, da bi moral posredni dobavitelj SPIRIT-u posredovati račun za plačano 

elektriko v celoti za vse »njegove« končne uporabnike, končni uporabnik pa bo SPIRIT-u le 

sporočil, kdo je njegov posredni dobavitelj in kakšen delež po nekem pavšalnem ključu 

(npr. 200 m2 od skupno 5.000 m2 bi bilo 4%) električne energije uveljavlja)?  

 

 

Tudi za posredne dobavitelje velja obveznost sporočanja podatkov pristojnemu organu (4. odstavek 

16. člena). Hkrati zakon določa, da lahko pristojni organ za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za 

gospodarstvo in za katerega posredni dobavitelj ne zagotavlja podatkov o cenah v eurih na MWh in 

količinah v MWh, pristojni organ za namen izvajanja nadzora v skladu s tem členom pridobi podatke s 

strani upravičenca. 

 

68. V 5. členu ZPGOPEK je v opombah za izračun upravičenega stroška za p zapisano naslednje: 

cena na enoto energenta, ki jo je plačal upravičenec (v eurih na MWh) in ne vključuje vračil 

davkov in dajatev in ne more presegati 510 eurov na MWh za električno energijo in 160 

eurov na MWh za zemeljski plin. V primeru, da ima upravičenec več dobaviteljev 

energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in vseh tarif. 

Zanima nas, če imamo pogodbeno ceno zemeljskega plina do konca marca 2023 275 EUR 

na mwh in potem pomeni da pri izračunu upravičenih stroškov ne bomo uporabili  

pogodbene cene, ki jo plačujemo ampak limitirano ceno 160 EUR na mwh in bo izračun 

naslednji (za mesec februar 2023 poraba 500 mwh: 



                                                              
((160 – 26,4*1,5)*500)*50% = 30.100 EUR 

Tako je. 5. člen določa, da izračun upravičenih stroškov vključuje ceno na enoto energenta, ki jo je 

plačal upravičenec (v eurih na MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev in ne more presegati 510 

eurov na MWh za električno energijo in 160 eurov na MWh za zemeljski plin. V primeru, da ima 

upravičenec več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh 

dobaviteljev in vseh tarif. 

69. 1. Primer: veliko podjetje daje v najem poslovni prostor malemu podjetju, stroške elektrike 

se prefakturira na podlagi odštevalnega števca. Kdo v tem primeru lahko vloži vlogo za 

pridobitev subvencije, glede na uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala 

in srednja podjetja, ki je bil v UL objavljen 30.12.2022? 

2. Primer: veliko podjetje daje v najem poslovni prostor velikemu podjetju, stroške 

elektrike se prefakturira na podlagi odštevalnega števca. Kdo pa je upravičen do subvencije 

v takem primeru? 

 

2. člen zakona opredeljuje končnega odjemalca, ki je “upravičenec, ki nabavi energent od 

dobavitelja energentov” in opredeljuje tudi dobavitelja energentov, ki je “neposredni zunanji 

dobavitelj energentov, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali nadrejeno 

podjetje, s katerim deluje kot 2 en subjekt s skupnim virom nadzora ……., ali 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. V vašem primeru so 

najemniki lahko končni odjemalci, vi pa v odnosu do njih nastopate kot posredni dobavitelj 

energentov, v kolikor imate z njimi sklenjeno pogodbo za dobavo teh energentov in jim 

energente zaračunavate po takšni ceni, kot jo plačujete vašemu neposrednemu dobavitelju. 

Vlogo na podlagi zakona oddaja končni odjemalec, ki energente nabavlja pri dobavitelju 

energentov. V vašem primeru ste najemnikom posredni dobavitelj, vi kot upravičenec pa 

tega dela stroškov, ki ga zaračunavate najemnikom, ne morete uveljavljati med upravičene 

stroške.  

 

Vprašanje: v našem primeru bi na podlagi vašega odgovora spodaj, mi nastopali kot 

posredni dobavitelj in bi bili v tem primeru tudi zavezanec za posredovanje teh podatkov. 

Nikjer nismo zasledili kam in v kakšni obliki bo te podatke potrebno pošiljati? Prav tako 

nismo zasledili informacije ali bo potrebno podatke posredovati na poziv v primeru kontrol 

ali redno.   

 

4. odstavek 16. člena določa obveznost sporočanja podatkov o dobavljenih količinah in cenah 

energentov na enoto za posameznega končnega upravičenca za posrednega dobavitelja, ki 

upravičencem dobavlja in zaračunava del energentov in razpolaga s podatki za upravičenca o cenah v 

eurih na MWh in količinah v MWh. Sporočanje podatkov je za posrednega dobavitelja predpisana z 

zakonom in k predložitvi ne bo posebej pozvan. V 6. odstavku 16. člena so tui določeni roki za 

predložitev podatkov: predložitev podatkov do vključno 31. julija 2023 za obdobje od 1. januarja 

2023 do vključno 30. junija 2023 in predložitev podatkov do vključno 31. januarja 2024 za obdobje od 

1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023. 

Drugi odstavek 16. člena določa, da pristojni organ za namen izvajanja nadzora predpiše vrsto in 

obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov s subjekti, ki so dolžni omenjene podatke 



                                                              
zagotoviti pristojnemu organu, da pridobi in preveri 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 do 1. marca 2023 (54. člen) 

 

70. Prosimo za pojasnilo glede upravičenosti subvencij. V mesecu decembru 2022 smo 

vzpostavili vse aktivnosti za skrajšani delovni čas; ob tem pričakovanje za upravičeno 

subvencijo za skrajšani delovni čas. Glede na napovedano spremembo, da v primeru 

uporabe regulirane cene elektrike, ne moremo koristiti subvencije po ukrepu za zaščito 

delovnih mest: skrajšani delovni čas, se bomo z pisno izjavo končnega odjemalca 

odpovedali ukrepom iz Uredbe o določitvi cene energije in bomo plačali energijo po 

sklenjeni pogodbi z elektro podjetjem v mesecu decembru. 

  

Prvo vprašanje: ali lahko tovrstno izjavo uporabimo samo za en mesec (januar) oz. za dva, 

…ali velja daljše obdobje oz. do kdaj? 

Drugo vprašanje: ali smo, če se odpovemo ceni po Uredbi, upravičeni tudi do subvencije za 

elektriko  za obdobje od 1. januarja 2023 in dalje  in do subvencije za skrajšani delovni čas? 

 

Če se upravičenec po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 

(Uradni list RS, št. 167/22), izrecno odpove regulirani ceni, in  

-    ostane na pogodbi o dobavi električne energije za leto 2023, ki jo je sklenil v obdobju od 9. 

novembra do 31. decembra 2022, na podlagi Uredbe o določitvi mehanizma oblikovanja cene 

električne energije za poslovne odjemalce ali    

-    ostane na kakršnikoli drugačni pogodbi (na primer z vezavo na borzne cene), za katero oceni, da je 

zanj ugodnejša,  

je po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize (potrjen v DZ, še ne objavljen v Ur. listu), še vedno med odjemalci, za katere velja 

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 

167/22 in 4/23) določa najvišjo ceno. 

 

Izključitev v Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize določa, da do pomoči niso upravičeni odjemalci, ki so upravičeni do regulirane cene. 

Če so do regulirane cene upravičeni, niso upravičeni pomoči za gospodarstvo in pomoč za skrajšan 

delovni čas in čakanje na delo na podlagi ZPGOPEK. Zakon ne govori o tem, da lahko upravičenci 

izbirajo med regulirano ceno ali pomočjo.  ZPGOPEK tudi ne določa, da so do pomoči upravičeni, če 

se regulirani ceni odpovedo oz. ne daje te možnosti.  

 

Kdor je upravičen do regulirane cene, torej ni upravičen do pomoči po ZPGOPEK. In obratno: če po 

uredbi do omejene cene ni upravičen, je upravičen do pomoči po ZPGOPEK. 

 

71. Kot končnega uporabnika toplote in električne energije iz SPTE - kogeneracij na zemeljski 

plin, bi prosil za podatek, kako se bo oddajala vloga v tem primeru? 

Kot najemnik dobimo podatek in obračun za prevzeto električno energijo (VT in MT v kWh) 

ter ločeno za prevzeto toploto v kWh. Podatkov o porabljenem plinu in ceni od dobavitelja 

ne dobimo. 

  



                                                              
Ali bomo lahko oddali zahtevek za prevzeto električno energijo in za toplotno energijo (je 

pravilno, če za toplotno energijo upoštevamo pretvornik  1kWh toplote = 1 kWh zem. 

plina).  

 

Na podlagi 5. člena ZPGOPEK se upravičen strošek izračuna na podlagi količine in cene za posamezen 

energent. Prva alineja 2. člena ZPGOPEK določa, da je energent električna energija, zemeljski plin in 

tehnološka para. 

 

72. Zaradi specifične situacije prosimo za razjasnitev ali je podjetje upravičeno do pomoči 

gospodarstvu v letu 2023: 

  

Lansko leto je podjetje »A« prodalo svojo dejavnost (po 10. členu ZDDV-1 ) na 

novoustanovljeno podjetje »B« in sicer se je prenos izvedel 30.4.2022. Podjetje »A« oddaja 

prostore za opravljanje dejavnosti podjetju »B«. S 1. majem '22, pa do konca decembra '22, 

je bilo nosilec pogodbe za el. energijo podjetje »B« – pred tem pa »A«. 

S 1.1.2023 se je pogodbo ponovno preneslo na podjetje »A«, ker je bil v 2022 eden izmed 

pogojev za uveljavitev pomoči, da mora biti podjetje ustanovljeno do 30. novembra 2021 

(podjetje »B« je bilo ustanovljeno februarja 2022). 

Sedaj podjetje »A« plačuje mesečne račune za elektriko, vendar jih zaračuna naprej 

podjetju »B«. 

Ali lahko podjetje »A« zaprosi za pomoč oz. ali bi bilo upravičeno do pomoči podjetje »A« 

ali podjetje »B«? 

 

Vsako podjetje uveljavlja pomoč za tisti del energenta, ki ga sam porabi. 2. člen, 4. alineja določa, da 

je »končni odjemalec« upravičenec, ki nabavi energent od dobavitelja energentov. Nadalje je 

dobavitelj energentov določen v 3. alineji 2. člena, pa tudi 2. alineja 2. člena določa, da je »upravičen 

strošek« strošek porabe energentov, ki jih upravičenec nabavi pri dobavitelju energentov kot končni 

odjemalec. 

 

73. Prosimo za mnenje kdo se šteje za poslovodstvo: 

  

Za d.o.o. je v registru 1 oseba vpisana kot direktor in ima sklenjeno individualno pogodbo - 

Management employment contract.  

Vodje oddelkov so v rednem delovnem razmerju z družbo , imajo sklenjeno klasično pog.o 

zaposlitvi, samo en člen je dodan in sicer o delovnem času (nimajo določenega delovnega 

časa) naziv del.mesta je npr "vodja financ" in se jih pri oddaji podatkov na AJPES označi kot 

del zaposlenih, za katere ne velja tarifni del kolektivne pogodbe. 

V letnem poročilu poleg direktorjeve plače, pri razkritju plač poslovodstva , so zajete tudi 

plače vodij oddelkov. 

Ali se torej pogoj o neizplačilu nagrad oz. dela plač nanaša le na direktorja, kateri ima 

sklenjeno individualno pogodbo o zaposlitvi ali tudi na ostale vodje oddelkov? 

 

Skladno z 10. členom Zakona o gospodarskih družbah (10. člen ZGD-1-NPB14: Poslovodstvo (Zakon o 

gospodarskih družbah) (zakonodaja.com) ) se za poslovodstvo štejejo organi/osebe, ki so 

pooblaščene, da vodijo njene posle. Zakon ne govori o "zakonitih zastopnikih", ampak o osebah, ki 

vodijo posle podjetja. Med te spadajo npr. zakoniti zastopniki, direktorji oz. druge osebe, ki so z 

vidika poslovodenja podjetja navedeni v registru AJPES. 



                                                              
 

74. Smo veliko podjetje. V prilogi vam pošiljam vprašanji glede ZGPOPEK :  

  

1) Ali se v ceni energenta (ee, plin, para) kot je definirana v 5 členu 2 odstavku upoštevajo 

tudi vse dajatve in stroški distribucije kot so prispevek za energetsko učinkovitost, 

prispevek za SPTE/OVSE, znesek za distribucijo, prispevek za delovanje operaterja trga, 

ali pa se upošteva samo čista cena energije? 

 

Skladno s 5. členom ZPGOPEK se izračun upravičenega stroška zajema ceno na enoto energenta, ki jo 

je plačal upravičenec (v eurih na MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev in ne more presegati 

510 eurov na MWh za električno energijo in 160 eurov na MWh za zemeljski plin. V primeru, da ima 

upravičenec več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh 

dobaviteljev in vseh tarif. 

  

2) Za leto 2023 imamo pogodbeno ceno za EE 115 Eur/MWh (to je cena brez distribucije), 

medtem ko smo v letu 2021 imeli ceno 65 Eur/MWh. Ali smo upravičeni do osnovne 

posebne pomoči predvsem iz vidika 5.člena 3 .odstavka ZGPOPEK čeprav se nam je 

cena zvišala za več kot 50%?  

 

Skladno s 3. odstavkom 5. člena niste upravičeni do osnovne posebne pomoči, če je cena nižja od 150 

eur. 

 

75. Smo končni odjemalec električne energije preko posrednega dobavitelja.  

Vprašanje: kaj narediti v primeru, če najemodajalec – posredni dobavitelj ne želi razkriti 

cene dobavitelja, ker jo varuje kot poslovno skrivnost – sklepamo, da nam prodaja 

električno energijo po višji ceni, kot je njegova nabavna cena? 

  

SPTE naprave končni uporabnik: 

kot končnega uporabnika toplote in električne energije iz SPTE naprav – kogeneracij na 

SPTE, nas zanima, za kateri del bomo lahko po ZGPOPEK lahko uveljavljamo pomoč. 

  

Ali moramo ločeno oddajati zahtevek za prevzeto električno energijo in za toplotno 

energijo iz SPTE (račun za toplotno energijo dobimo v MWh za porabljeno toploto, iz 

katerega je na osnovi izkoristka SPTE verjetno možen izračun porabe zem. plina), ali 

oddajamo vlogo samo za energent SPTE zemeljski plin? 

 

Najemnik bo oddajal vlogo za subvencijo. 

Kako bo dokazoval ceno EE in ZP, če je plačilo stroškov po pogodbi zajeto v najemnini po 

m2? 

 

Smo velik poslovni uporabnik, vlogo bomo oddajali po 8. členu, Osnovna posebna pomoč 

za podjetja. 

Najemnikom prefakturiramo del stroškov porabljene električne energije. 

Ali lahko najemnik odda vlogo po 7. členu, pomeni po enostavnem postopku (ocena 

pomoči za najemnika znaša 10.000 €). 

 



                                                              
Do pomoči je upravičen končni odjemalec, ki v vlogi odda oceno porabe in cene energenta. V kolikor 

agencija za končnega odjemalca ne bo prejela podatkov s strani neposrednega ali posrednega 

dobavitelja, vas bo pozvala k predložitvi dokazil in listin, iz katerih bodo razvidni podatki o dejanski 

porabi in ceni. 3. in 4. odstavek 16. člena namreč določata način pridobivanja podatkov o dejanski 

porabi in ceni za namen izvajanja nadzora. Brez konkretnih dokazil ne boste upravičeni do pomoči oz. 

boste pozvani k vračilu. 

 

76. Če je v letu 2022 imelo podjetje letno porabo cca. 99.000 kW, v letu 2023 pa je pričakovana 

precej višja poraba zemeljskega plina tj. več kot 110.000 kW, zaradi rasti podjetja. Ali je 

podjetje v tem primeru upravičeno do subvencije ali ne, saj bo z letom 2023 po porabi 

spadalo med velike poslovne odjemalce? 

 

4.odstavek 3. člena ZPGOPEK določa, da upravičenec ne more prejeti pomoči za 

gospodarstvo, če spada med odjemalce, kot jih določa Uredba o določitvi cen zemeljskega 

plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22 in 138/22) oziroma Uredba o določitvi cen 

električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22). Do pomoči torej niste upravičeni, če je 

vaša priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših merilnih 

mest enaka ali manjša od 86 kW.  Prav tako upravičenec ne bo mogel prejeti pomoči, če 

spada med MSP podjetja, kot jih določa Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, 

mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/22). 

 

77. Zanima nas, kakšno dokumentacijo bo potrebno predložiti pri oddaji vloge za pomoč 

gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za leto 

2023 za: 

1. Enostavno pomoč za gospodarstvo in za 

2. Osnovno posebno pomoč za podjetja 

 

Sami imamo sončno elektrarno, vso proizvedeno energijo tudi sami porabimo. Dobimo pa 

od Borzena spodbudo za proizvedeno električno energijo. Kupujemo pač razliko za katero 

bomo uveljavljali pomoč. Spodbuda od Borzen pa mislimo, da ne spada pod prejete pomoči 

po tem ukrepu. Ali pravilno razmišljamo. 

 

Spodbuda, ki jo omenjate, ne šteje kot prejeta pomoč po tem zakonu. V vlogi lahko uveljavljate tisti 

del energenta, ki ste ga dejansko porabili in boste zanj tudi plačali. 4. odstavek 12. člena ZPGOPEK 

določa, kaj je potrebno predložiti v vlogi za dodelitev pomoči za enostavno pomoč za gospodarstvo in 

osnovno posebno pomoč za podjetja. 

 

78. Imamo več kot 60 merilnih mest po Sloveniji, za katere nam električno energijo dobavljata 

dva dobavitelja. 

Ali v vlogi oddamo podatke skupno za vsa merilna mesta v eni vlogi, ne glede na dejstvo, 

da prejemamo mesečne račune od dveh dobaviteljev ločeno? 

 

Pri oddaji vloge upoštevate vsa merilna mesta in vse dobavitelje za posamezen energent. 5. člen 

določa, da se pi izračunu upravičenih stroškov upošteva cena na enoto energenta, ki jo je plačal 

upravičenec (v eurih na MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev in ne more presegati 510 eurov 

na MWh za električno energijo in 160 eurov na MWh za zemeljski plin. V primeru, da ima upravičenec 



                                                              
več dobaviteljev energenta, se upošteva povprečna cena na enoto energenta vseh dobaviteljev in 

vseh tarif. 

 

79. Glede na to, da v vprašanju ni bilo podrobnih informacij glede naštetih kriterijev in na 

splošno nobene pojasnitve »skupnih prostorov«, poleg tega pa gre po našem mnenju tudi 

za preveč poenostavljeno razumevanje delovanja trgovskega centra, prosimo za odgovor 

na vprašanje, kako bi SPIRIT apliciral kriterije na konkretno situacijo (upoštevajoč sledeča 

podrobna pojasnila okoliščin), in sicer gre prav tako za trgovski center, pri čemer se 

zastavlja vprašanje, kdo je po ZPGOPEK končni porabnik sledeče električne energije: 

 

- v skupnih prostorih, kot so hodniki (»nakupovalna ulica«) centra, javne sanitarije, 

parkirišča in garažna hiša, pri čemer ti prostori niso namenjeni uporabi s strani najemnikov 

oz. uporabniki prostorov niso najemniki, ampak kupci, 

- v prostorih uprave nakupovalnega centra, ki jih uporablja le uprava centra in najemniki do 

njih nimajo dostopa, 

- v prostorih, ki jih vzdržuje uprava centra - tehnični prostori centra, do katerih najemniki 

nimajo dostopa, 

- v vzdrževalnih hodnikih – uporablja uprava centra za vzdrževanje centra, uporabljajo pa 

jih tudi najemniki za dostavo v poslovne prostore, 

 

in sicer zlasti za: 

 

- klimate na strehi centra (za prezračevanje in hlajenje zraka), 

- druge naprave v tehničnih prostorih - toplotne postaje za ogrevanje celotnega centra, 

prezračevalni sistem celotnega centra, 

- prezračevanje celotnega centra, 

- razsvetljavo, 

- dvigala, tekoče stopnice itd. 

 

  

Vsa zgoraj našteta električna energija (tudi ta, ki se porablja izključno s strani uprave 

centra) v končni fazi bremeni najemnike na način, da je upoštevana v obratovalnih 

stroških, ki se med najemnike delijo ali po površini najetega poslovnega prostora v 

razmerju do vseh poslovnih prostorov za najem ali pa najemnik plačuje zgolj pavšal 

obratovalnih stroškov, neodvisno od dejanskih stroškov. Najemniki torej strošek te 

električne energije povrnejo najemodajalcu, torej po našem mnenju ne gre za kupovanje 

električne energije od najemodajalca. 

  

Strošek te električne energije torej bremeni najemnike na drugačen način kot električna 

energija, dobavljena v poslovni prostor najemnika, katere poraba se najemniku tudi 

neposredno obračuna po porabljenih kWh (in ki jo najemniki porabljajo po svoji volji za 

npr. lastno razsvetljavo, ozvočenje, računalnike/blagajne, svoje ogrevanje in prezračevanje 

(če ga imajo), najemniki, ki so živilske trgovine ali restavracije, pa tudi za hladilnike, peči, 

pripravo hrane). Zgolj v slednjem primeru je po našem mnenju najemnik tisti, ki porablja 

električno energijo. V zgoraj naštetih primerih pa gre po našem mnenju za električno 

energijo kot obratovalni strošek, pri čemer se najemniku ne zagotavlja (prodaja) električna 

energija, ampak se z njo zgolj zagotavlja delujoč, funkcionalni trgovski center na način, da 



                                                              
se za center z električno energijo zagotavlja ogrevanje, hlajenje, razsvetljavo, delovanje 

varnostnih naprav itd. Po našem mnenju je v teh primerih končni porabnik električne 

energije trgovski center sam, ki jo porablja za to, da zagotavlja ogrevanje in hlajenje centra, 

razsvetljavo za kupce itd. 

 

Se strinjamo. 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). 

Glej tudi odgovor na 4. vprašanje, objavljen na spletni strani. 

 

80. Podjetje želi zaradi visoke cene ponudnika razveljaviti pogodbo o nabavi EE z 31.5.2023. 

Novo pogodbo z drugim ponudnikjom bi podpisali z dnem veljavnosti 1.6.2023, veljavnost 

do konca leta 2023 po nižji ceni.  

Ali smo do subvencije upravičeni tudi v primeru, da prekinemo pogodbo in izberemo 

drugega ponudnika? 

 

ZPGOPEK ne določa omejitev v zvezi s tem, kdaj in za kakšno obdobje upravičenec sklepa pogodbe z 

dobavitelji. 

Za oddajo vloge je potrebno oddati podatke o dejanski ali ocenjeni količini in ceni energenta za leto 

2023. Dejanske podatke bo agencija pridobivala neposredno s strani operaterjev in distributerjev na 

podlagi 3. in 4. odstavka 16. člena. 

 

 

81. Sodimo med podjetja, katera so na podlagi Uredbe vlade RS o določitvi cene električne 

energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, upravičena do dobave 

električne energije po t.i. reguliranih cenah, torej po ceni  VT 217 EUR/MWh, MT 155,5 

EUR/MWh – t.i. cenovna kapica in sicer za obdobje od 01.01.2023 do 30.06.2023. Zanima 

nas, če smo za leto 2023 upravičeni tudi do pomoči na podlagi Zakona o pomoči podjetjem 

zaradi visokih cen energentov v letu 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za 

omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK (Ur. list RS, št. 163/22) 

 

Skladno s Spremembo ZPGVCEP MSP podjetja, ki imajo regulirano cena na podlagi Uredbe o določitvi 

cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, niso upravičena do pomoči po ZGPVCEP za 

obdobje veljavnosti Uredbe. Upravičeni ste torej za obdobje julij - december (če Uredba ne bo 

podaljšana), vlogo pa morate v vsakem primeru oddati do 28. februarja 2023. 

 

82. Smo lastniki majhne poslovne stavbe z nekaj najemniki, ki jim vsak mesec prefakturiramo 

stroške električne energije. 

V odgovoru na vprašanje št. 15 ste navedli, da v takem primeru v odnosu do najemnikov 

nastopamo kot posredni dobavitelj, kadar 1) imamo z najemniki sklenjeno pogodbo za 

dobavo teh energentov in 2) energente zaračunavamo po takšni ceni, kot jo plačujemo 

neposrednemu dobavitelju.  

Zahtevo glede enake cene izpolnjujemo. 



                                                              
Nimamo pa z najemniki sklenjene ločene pogodbe za dobavo energentov, sklenjeno imamo 

le splošno najemno pogodbo. 

Je splošna najemna pogodba dovolj?  

 

V kolikor je iz pogodbe razvidno, da mu zaračunavate tudi stroške energenta in sicer po enaki ceni, kot 

jo nabavljate od neposrednega dobavitelja, potem najemnik lahko uveljavlja pomoč. V nobenem 

primeru pa vi kot najemodajalec ne morete uveljavljati pomoč za tisti del energentov, ki ga prodate 

naprej do najemnika (1. odstavek 19. člena).   

 

83. Nikjer nismo zasledili navedbe o predložitvi računov ter potrdil o plačilih dobavljene 

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

 

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 ter na podlagi teh podatkov izvedel korekcijski postopek (sedmi odstavek 16. člena) glede 

na odstopanja ocenjene vrednosti v vlogi. 

 

84. Zanima me ali bomo tudi mi (kmet/fizična oseba - obvezni davčni zavezanec - velik porabnik 

električne energije) upravičeni do pomoči? 

Če se ne motim smo subjekti iz primarnega kmetijstva zajeti pri pomoči? 

 

3. člen ZPGOPEK določa: 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. 

 

V kolikor ste organizirani v eno od navedenih oblik, ste upravičeni do pomoči, upoštevaje tudi druge 

pogoje, ki jih določa ZPGOPEK. 

 

85. 1. Kako se tolmači 6.čl.9.odst., v katerem je določeno da so po zakonu ZPGOPEK sredstva 

nepovratna ? Kajti po zakon-u ZPGOPEK so v 16. čl. opredeljena vračila, kljub temu, da gre 

za nepovratna sredstva.    

 

Pomoč se dodeljuje v obliki nepovratnih sredstev, kar pomeni, da gre za dodeljevanje subvencij 

(medtem ko med povratna sredstva štejemo npr. posojila). Pravico do nepovratnih sredstev imate, če 

izpolnjujete vse pogoje, ki jih določa ZPGOPEK. V kolikor pa bo v okviru kontrol in nadzora ugotovljeno, 

da ste sredstva prejeli neupravičeno, kot to določa 16. člen, boste z odločbo pozvani k vračilu 

neupravičeno prejetih sredstev. 

  

 

1. Ali se lahko po zakonu ZPGOPEK odda vloga za enostavno pomoč (7.čl.)  in osnovno 

posebno pomoč (8.čl), torej pridobitev po dveh vrstah pomoči ali samo za eno izmed vrst 

pomoči ? 



                                                              
 

Upravičenec lahko odda vlogo samo za eno vrsto pomoči. 

Tretji odstavek 4. člena določa, da lahko upravičenec uveljavlja pri Javni agenciji Republike Slovenije za 

spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije le eno izmed vrst pomoči 

za gospodarstvo v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

 

1. Kakšne so posledice za upravičenca, v primeru pridobitve ene izmed vrst pomoči po 

zakonu ZPGOPEK, če v in po letu 2023 izplača dobiček in nagrade poslovodstvu oz. dela 

plač za poslovno uspešnost poslovodstvu ?  

Dvanajsti odstavek 16. člena določa: Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem 

zakonu, mora, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do 

izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu 

oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v 

dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni 

organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero 

zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. 

86. Ali pod subvencije spada tako zemeljski plin kot tudi utekočinjen naftni plin (UPN)? 

Sporočilo EK, na podlagi katerega se izvaja pomoč po ZPGVOPEK, se nanaša izključno na zemeljski plin 

iz plinskega omrežja. Stroški nabave SZP/CNG ali UZP/UPN torej ne spadajo med upravičene stroške 

po ZPGOPEK. 

Podjetje, ki pa je zemeljski plin kupilo, ga prevzelo iz plinskega omrežja in ga nato pretvorilo v drugo 

obliko (SZP ali UZP), je po določbah Zakona o oskrbi s plini končni odjemalec zemeljskega plina in je 

kot tak upravičen po zakonih o pomoči gospodarstvu. 

87. Smo veliko podjetje in, če pravilno razumemo, ne spadamo pod Uredbo o določitvi cene 

električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Imamo pa več lokacij na katerih smo 

porabnik električne energije. Na določenih smo lastniki poslovnih prostorov in tudi 

odjemnega mesta (bomo uveljavljali enostavno pomoč), na nekaterih pa smo najemniki. 

Poslovni prostor nam oddaja malo podjetje, ki ima regulirano ceno po Uredbi (kapica), 

elektriko nam je do sedaj vedno prefakturiral. 

Naša vprašanja so sledeča: 

 

1. Ali nam bo lahko najemodajalec tudi od 1.1.2023 dalje enostavno samo prefakturiral 

elektriko po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja 

(MT 155,50 eur/MWh, VT 217 eur/MWh)? Ali je tukaj kakšna omejitev glede na to, da smo 

veliko podjetje? 

 

Način zaračunavanja energenta najemnikom je stvar pogodbenega razmerja med najemodajalcem in 

najemnikom. Uredba tega ne določa. ZPGOPEK pa sicer določa, da je najemodajalec najemniku 

posredni dobavitelj samo v primeru, da mu energent zaračunava po ceni, kot jo plača neposrednemu 

zunanjemu dobavitelju (tretja alineja 2. člena). Glede na to, da omenjate, da ste veliko podjetje, torej 

ne spadate med podjetja, ki jih zajema Uredba, potem lahko oddate vlogo za pomoč in omejitve v 

zvezi z Uredbo za vas ne veljajo. 

 



                                                              
2. Kaj pa primer, ko nam bo predvidoma s 1.3.2023 malo podjetje oddalo v najem poslovni 

prostor in nam bo prefakturiralo tudi elektriko. Ali bo to malo podjetje (najemodajalec) 

upravičeno do cene iz Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja 

podjetja (kapica), ko bo predvidoma s 1.3.2023 postalo plačnik električne energije na 

odjemnem mestu, na katerem je bilo do sedaj plačnik veliko podjetje? 

 Za tolmačenje upravičenosti po Uredbi je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

3. Ali lahko veliko podjetje kljub temu odda vlogo do 28.2.2023 za subvencijo za električno 

energijo za obdobje 1.1.2023 - 31.12.2023 tudi za te lokacije in potem pristojni organ s 

korekcijo, kot določa sedmi odstavek 16. člena ZPGOPEK, zniža višino subvencije za obdobje 

1.1.2023 - 30.06.2023 (upošteva cene po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, 

mala in srednja podjetja)? 

Glede na to, da omenjate, da ste veliko podjetje (torej ne spadate med podjetja, ki jih zajema 

Uredba), potem lahko oddate vlogo za pomoč in omejitve v zvezi z Uredbo za vas ne veljajo. 

4. Predvidoma se nam bo poraba (količina električne energije) povečala glede na leto 2021. 

Zaprosili bomo za enostavno pomoč. Ali lahko uveljavljamo subvencije za večje količine kot 

so bile v letu 2021? 

Upravičenec je upravičen do enostavne pomoči za gospodarstvo, če se mu v letu 2023 cena 

energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik referenčne cene za leto 2021. Formula za izračun 

upravičenih stroškov je definirana v 5. členu ZPGOPEK in vključuje tako porabljeno količino kot tudi 

ceno na enoto energenta. 

 

5. Ali lahko iz izračuna za subvencije izločimo eno manjše odjemno mesto - pisarna (smo 

najemniki – strošek elektrike manj kot 200 eur/letno) pri katerem se je cena glede na leto 

2021 povečala za več kot 1,5 kratnik? 

Upravičenec pri oddaji podatkov zajame podatke za vsa odjemna mesta, tj. porabljeno količino, to je 

število enot energenta, ki jih je upravičenec nabavil pri dobaviteljih energentov in porabil kot končni 

odjemalec (v MWh) - 5. člen ZPGOPEK. 

6. Ali lahko iz izračuna za subvencije izločimo pavšalni strošek električne energije (100 

eur/letno), ki nam jo zaračuna najemodajalec, ker nam ne more zagotoviti transparentnega 

podatka o dejanski porabi električne energije, ker ima samo skupno odjemno mesto za več 

najemnikov? 

V kolikor ne razpolagate s točnimi podatki o količini in ceni dobavljenega energenta, za ta del niste 

upravičeni do pomoči. 

Smo pa kot veliko podjetje na določenih lokacijah tudi najemodajalec, zato sprašujemo: 

1. Ali pravilno razumemo, da mora najemodajalec (tudi kot posredni dobavitelj) poročati 

pristojnemu organu 2x letno (do 31.07.2023 in do 31.01.2024) podatke o prefakturirani 

količini električne energije svojim najemnikom v skladu z 4. odstavkom 16. člena? 

 DA. 



                                                              
2. Kaj pa, če nam najemnik pisno potrdi, da ne bo uveljavljal subvencije (ne bo upravičenec) 

ali je potrebno kljub temu zanj poročati pristojnemu organu v skladu z 4. odstavkom 16. 

člena? 

 V kolikor posredni dobavitelj za najemnika ne zagotovi podatkov, pristojni organ za namen izvajanja 

nadzora v skladu s 16. členom ZPGOPEK od najemnika pridobi podatke skladno s prvim odstavkom 

16. člena. 

3. Ali je v skladu z 3. odstavkom 19. člena najemodajalec (smo tudi upravičenec za lastne 

količine) dolžan poročati pristojnemu organu mesečno podatke za prefakturirano količino 

električne energije svojim najemnikom, glede na to, da v skladu z 2. odstavkom 19. člena NE 

prodajamo električne energije na organiziranem trgu ampak jo samo prefakturiramo 

najemnikom? 

 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. 

 

4. Ali mora veliko podjetje (posredni dobavitelj) zaračunati električno energijo svojim 

najemnikom (mala podjetja) po ceni iz Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, 

mala in srednja podjetja (kapica) ali po takšni ceni, kot jo plačuje zunanjemu (ali 

posrednemu) dobavitelju? 

 

Najemodajalec je najemniku posredni dobavitelj samo v primeru, da mu energent zaračunava po 

ceni, kot jo plača neposrednemu zunanjemu dobavitelju (tretja alineja 2. člena). 

 

5. Nekaterim najemnikom zaračunavamo elektriko v pavšalu skupaj z drugimi 

obratovalnimi stroški. Stroški se zaračunavajo po m2 (števcev nimamo). Ali moramo 

obratovalne stroške v celoti izločiti iz izračuna za subvencije, da smo na varni strani? 

 

V okviru nadzora ste lahko s strani pristojnega organa pozvani k predložitvi dokazil, iz katerih mora 

biti razvidna količina in cena energenta, ki ste ga prodali naprej končnim odjemalcem (najemnikom). 

 

Še vprašanje glede zemeljskega plina : 

1. Imamo podpisano pogodbo za zemeljski plin v kateri nam dobavitelj dobavlja plin po 

dnevni borzni ceni.  V januarju 2023 je bila cena cca 80 eur/MWh. Ker ne vemo kakšna bo 

cena do konca leta sprašujemo, če lahko v izračunu za subvencijo upoštevamo maksimalno 

ceno 160 eur/MWh? 

 

 Vloga se oddaja na podlagi ocenjene vrednosti, pristojni organ pa bo izvajal korekcijski postopek 

glede na dejansko porabljene količine in cene (drugi odstavek 14. člena). Pomembno je vedeti, da 

znesek dejansko izplačane pomoči ne more biti višji od zaprošene ocenjene višine pomoči, ki jo boste 

oddali v vlogi.   

  

2. Če je prejšnji odgovor pozitiven, vas dalje sprašujemo ali v primeru, da bo izplačilo 80% 

subvencije višje od dejanske ali potem samo pri poračunu do 28.2.2024 poleg 20% 

zadržanih sredstev pristojni organ izstavi odločbo brez sankcij za vrnitev preveč izplačane 

subvencije? 

 



                                                              
Korekcija zneska pomoči bo izvedena na podlagi dejanske porabe in cene energenta. V kolikor bo tudi 

v primeru 20 % zadržanih sredstev višina izplačil presegala dejansko vrednost, bo upravičenec z 

odločbo pozvan k vračilu razlike. 

  

In pa še vprašanje za podjetje, ki je v naši 100% lasti : 

1. Ali lahko malo podjetje (ima lastno odjemno mesto) odda vlogo do 28.2.2023 za 

subvencijo za električno energijo za obdobje od 1.7.2023 do 31.12.2023, glede na to, da 

velja Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (kapica) 

samo do 30.6.2023? 

 

DA. Do pomoči niste upravičeni samo za obdobje trajanja Uredbe. Pomembno pa je, da vlogo kljub 

temu oddate do 28. februarja do 12:00 ure v spletno aplikacijo. 

 

88. Je upravičenec do te pomoči tudi slovensko podjetje, ki je podružnica tujega nemškega 

podjetja oz. je torej v tujem nemškem lastništvu? Sicer samo slovensko podjetje sodi med 

mala podjetja. 

 

Če ste registrirani v Sloveniji, ste upravičeni do pomoči upoštevaje vse ostale določbe in pogoje, ki jih 

določa ZPGOPEK. Še posebej preverite, ali spadate med male poslovne odjemalce, kot to določa 

Uredba 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) oz. med MSP podjetja, ki imajo regulirano ceno 

v skladu z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. 

 

89. Smo javno komunalno podjetje, ki imamo do 1.4.2023 še veljavno pogodbo v sklopu 

skupnosti občin. Nov razpis je v teku in pričakujemo cene , kjer bomo izpolnjevali pogoje o 

subvencioniranju ampak od 1.4.2023. A se moramo že sedaj registrirati v aplikacijo za 

subvencijo? 

 

Da, do 28.2.2023 do 12:00 ure morate oddati vlogo v aplikaciji. Po tem oddaja vloge ne bo več 

mogoča. 

 

90. Smo srednje veliko podjetje, ki je pogodbo z dobaviteljem elekt. energije sklenilo maja 

2022 za leti 2023 in 2024. Cena dobave elekt. energije po pogodbi za leto 2023 presega 1,5-

kratnik povprečne cene za leto 2021. 

Ali smo upravičeni do enostavne pomoči podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 – 

skrajni rok oddaje vloge 28. 2. 2023 do 12. ure? 

 

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja ne velja za 

upravičence, ki so pogodbo sklenili pred 9.11.2022. ZPGOPEK pa določa tudi ostale pogoje, ki jih 

mora izpolnjevati upravičenec za uveljavitev pomoči. Pogoj, ki ga navajate, je le eden izmed njih. Med 

drugim zakon tudi določa, da do pomoči niso upravičena MSP podjetja, kot jih določa Uredba o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. 

 

91. Podvprašanje glede odgovora na vprašanje glede ocen in korekcij za količine 2023. Glede 

na nestanovitnost trga električne energije bo izredno težko napovedati cene električne 

energije, podjetja pa bodo tekom leta glede na to prilagajala porabo. Ali lahko zagotovite, 



                                                              
da bo drugačen način korekcije, kot ste ga sedaj pojasnili, podjetjem omogočal prilagoditev 

porabe glede na cene v posameznem mesecu, upoštevajoč višino pomoči, ki se jo podjetje 

nadeja glede na ocenjeno? Ali se bo pri novem načinu korekcije gledalo zgolj napovedano 

skupno višino ocenjene pomoči? 

 

Podjetje v spletno aplikacijo vnese mesečne ocenjene vrednosti količin in povprečne cene na enoto 

energenta v MWh. Višina ocenjene vrednosti pomoči, ki bo oddana v vlogi, predstavlja najvišji 

dovoljeni znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, tudi če bodo dejanski stroški višji od ocenjenih. V 

primeru, da bodo dejanski stroški nižji, bo pristojni organ izvedel korekcijski postopek. Omejitev se 

preverja glede na skupni znesek ocenjene vrednosti in ne na mesečni ravni. 

 

92. Ali je v aplikaciji predviden tudi vnos zneska Dosedanja prejeta pomoč v skladu z oddelkom 

2.1 in 2.4 začasnega okvira? 

 

Da. 

 

93. V letu 2023 smo izgladili veliko sončno elektrarno, torej za lastno proizvedeno električno 

energijo nimamo nobene pomoči? 

 

Upravičeni ste do pomoči za tisti del energenta, ki ste ga dejansko porabili in boste zanj tudi plačali 

zunanjemu dobavitelju. 

 

94. 5. Del elektrike prefakturiramo naprej našim najemnikom. Ali povprečno mesečno ceno za 

leto 2023 izračunamo na podlagi računa, ki ga dobimo od dobavitelja? Ali pa povprečno 

mesečno ceno izračunamo samo za del, ki ga porabimo sami. Glede na strukturo naše 

porabe in strukturo porabe najemnikov (z glavnino porabe v nižji tarifi) pride namreč do 

razlike v izračunani povprečni ceni. 

 

Upravičeni ste samo za tisti del energenta, ki ga sami porabite kot končni odjemalec. 1. odstavek 19, 

člena določa, da upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je 

prodal. Pri izračunu upoštevate samo podatke za del energenta, ki ga porabite sami. Za najemnike pa 

boste posrednemu organu posredovali podatke za del energenta, ki ga oni porabijo kot končni 

odjemalci. 

 

95. 6. Lani smo se prijavili na enostavno pomoč, ali se lahko letos prijavimo pod posebno 

pomoč, in če se lahko, kakšna bo ta maksimalna pomoč, glede na to da se sešteje leto 2022 

in 2023? 

 

Tretji odstavek 6. člena: Upravičenec lahko prejme:  

– 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.  



                                                              
– posebno pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti v višini 40 odstotkov upravičenih 

stroškov do skupne višine največ 100 milijonov eurov, pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse 

pomoči, prejete na podlagi oddelkov 2.1. in 2.4. začasnega okvira, 

– posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v višini 65 odstotkov upravičenih stroškov do 

skupne višine največ 50 milijonov eurov, pri čemer se v skupno pomoč vštevajo vse pomoči, prejete 

na podlagi oddelkov 2.1. in 2.4. začasnega okvira, 

– posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih v višini 80 odstotkov 

upravičenih stroškov do skupne višine največ 150 milijonov eurov, pri čemer se v skupno pomoč 

vštevajo vse pomoči, prejete na podlagi oddelkov 2.1. in 2.4. začasnega okvira. 

 

96. Glede datuma pogodb - uredba, 6.čl. govori TUDI  za pogodbe od 9.11.-31.12.22. Za katere 

še? 

 

Uredba velja tudi za pogodbe o dobavi, ki se sklenejo po uveljavitvi Uredbe, tj. od 1. januarja 2023 

dalje (glej 5. člen Uredbe). Za tolmačenje Uredbe je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. 

 

97. Mogoče ostaja seznam kontaktnih oseb pri dobaviteljih električne energije, pri katerih 

lahko končni uporabnik preveri, če je upravičen do ukrepa po Uredbi ali Zakonu?  

 

S tem seznamom ne razpolagamo. Predlagamo, da se v zvezi z vašim statusom obrnete neposredno 

na svojega dobavitelja. 

 

98. Za naše podjetje veljajo cene elektrike po cenah BSP, ki so trenutno nižje od kapice. Ali 

bomo lahko vseeno uveljavljali subvencijo za električno energije ter ali lahko s tem tudi 

koristimo ukrepe skrajšan delovni čas in čakanje na delo? 

 

Za tolmačenje Uredbe in upravičenosti po Uredbi je pristojno ministrstvo za infrastrukturo. 

 

Agencija SPIRIT Slovenija kot pristojni organ za izvajanje pomoči bo s strani MZI prejela seznam 

subjektov, za katere veljata uredbi za male poslovne odjemalce ter Uredba o določitvi cene električne 

energije za mikro, mala in srednja podjetja. Seznami subjektov bodo vgrajeni v aplikacijo, ki bo malim 

poslovnim odjemalcem omejevala oddajo vlog za pomoč gospodarstvu, MSPjem z regulirano ceno pa 

bo oddaja vloge omogočena, onemogočena bo samo oddaja podatkov za obdobje januar - junij 2023 

oz. za čas veljavnosti Uredbe. 

 

Tretji odstavek 22. člena ZPGOPEK določa, da 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. Za podrobnejša pojasnila v zvezi z 

uveljavljanjem ponoči iz naslova skrajšanega delovnega časa se obrnite na Zavod za zaposlovanje, ki 

izvaja omenjeno pomoč. 

 

 

99. V primeru, da se v naslednjih mesecih cena električne energije na BSP dvigne nad kapico. 

Ali velja potem za naše podjetje kapica ali subvencija? Ali se o tem lahko odločimo sami? 



                                                              
 

Vlogo za pomoč po ZPGOPEK morate oddati do konca februarja in v njej izpolniti podatke o ocenjenih 

vrednostih. Pristojni organ pa bo s strani operaterjev in dobaviteljev prejel podatke o dejanskih 

stroških upravičencev in na podlagi tega izvajal korekcijski postopek, kot je opredeljen v drugem 

odstavku 14. člena ZPGOPEK. 

 

 

100. Podjetja velikokrat niso dobili novih pogodb za leto 2023, ampak samo obvestilo o novi 

ceni. Potem upravičenost po uredbi je ali ni? 

 

Vprašanje ni jasno. Predlagamo, da se obrnete ne posredno na vašega dobavitelja, ki vam bo pojasnil, 

ali spadate med upravičence po Uredbi ali na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (prej MZI). 

 

 

101. Ali ni to neenakopravno, če padeš pod regulirano ceno omejitve izplačil poslovodstvu ni, 

pri vlogi za pomoč pa? 

 

Na vprašanje na tem mestu ne odgovarjamo, ker ni v povezavi s pojasnjevanjem določb ZPGOPEK. 

 

102. Za lastne potrebe elektriko kupimo na trgu. Hkrati pa z napravo SPTE proizvajamo 

elektriko in jo prodajamo Borzen-zagotovljen odkup. Ali smo do pomoči upravičeni? 

 

Prvi odstavek 19. člena določa, da upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za 

energente, ki jih je prodal. Je pa upravičen za del energenta, ki ga nabavi od dobavitelja (četrta 

alineja 2. člena).  

 

103. Prav razumemo, upravičenec pomoči iz naslova gospodarstva (na primer el. energije) ni 

upravičen do pomoči na primer iz naslova skrajšanega delovnega časa? Se torej 

izključujeta ali kako? 

 

Pomoči se ne izključujeta. Tretji odstavek 22. člena ZPGOPEK določa, da 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. Za podrobnejša pojasnila v zvezi z uveljavljanjem ponoči iz naslova skrajšanega delovnega časa 

se obrnite na Zavod za zaposlovanje, ki izvaja omenjeno pomoč. 

 

104. Podjetja (MSP) velikokrat niso dobili novih pogodb za leto 2023, ampak samo obvestilo o 

novi ceni za leto 2023. Potem dejansko niso upravičeni do regulirane cene po uredbi, se 

pa lahko prijavijo na pomoč iz zakona, ali ne? 

 

6. člen Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja določa, da 

omejitev drobnoprodajne cene iz uredbe velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. 

novembra do vključno 31. decembra 2022, za dobave v času veljavnosti te uredbe. Ni pa to edini 



                                                              
pogoj za upravičenost po Uredbi. Za podrobnejša pojasnila se obrnite na Ministrstvo za 

infrastrukturo. 

 

105. Če prav razumemo, ker smo podpisali pogodbo v juniju 2022 (dodan aneks decembra 

2022) in velja za celo leto 2023, nismo upravičeno do pomoči?   

 

Na vprašanje ne moremo odgovoriti. Predlagamo, da se obrnete neposredno na vašega dobavitelja, 

ki vam bo lahko pojasnil, ali spadate med MSP, za katere velja regulirana cena po Uredbi. V tem 

primeru za čas veljavnosti Uredbe niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK.  

 

106. Prokuristka je v podjetju zaposlena in ima pogodbo o zaposlitvi kot vodja oddelka, hkrati 

ima statusno pooblastilo prokurist, ki pa ni urejen s pogodbo o prokuri in nima pooblastil 

za vodenje poslov, je pa vpisana kot zakoniti zastopnik v Ajpes-u. Izplačana ji je bila 

poslovna uspešnost kot vsem ostalim zaposlenim. Ali je v tem primeru prokuristka 

poslovodstvo?  

 

Skladno z 10. členom Zakona o gospodarskih družbah (10. člen ZGD-1-NPB14: Poslovodstvo (Zakon o 

gospodarskih družbah) (zakonodaja.com) ) se za poslovodstvo štejejo organi/osebe, ki so 

pooblaščene, da vodijo njene posle. Med te spadajo zakoniti zastopniki kot npr. direktorji oz. druge 

osebe, ki so z vidika poslovodenja podjetja navedeni v registru AJPES. 

 

107. Ali bomo pooblastila lahko uredili šele po odprtju spletne aplikacije, ali je to možno storiti 

tudi prej? 

 

Pooblastila uredite po odprtju aplikacije. 

 

108. Našim najemnikom prefakturiramo elektriko po ceni, ki vključuje naš neodbitni strošek 

DDV. Katero ceno bodo poročali najemniki? Po našem računu, ki ga izdamo njim ali po 

računu našega dobavitelja? 

 

Najemnik je upravičen do pomoči samo v primeru, da mu posredni dobavitelj zaračunava energente 

po ceni, ki jo plača posredni dobavitelj neposrednemu zunanjemu dobavitelju energentov. V vlogi 

torej uveljavlja pomoč za porabljeno količino in ceno na enoto energenta, ki ga porabi. Cena na enoto 

energenta, ki jo je plačal upravičenec (v eurih na MWh) ne vključuje vračil davkov in dajatev.  

Pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo mora najemnik vnašati povprečno mesečno ceno na enoto, ki 

jo izračunat iz vsote zneskov (v EUR) na računih (če je mesečnih računov več). 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). 

 

109. Enostavna pomoč – ali drži, da podjetja ne bodo mogla uveljavljati pomoči za tisti del 

porabljene energije, ki bo višja od ocenjene porabe v letu 2023, ki jo bodo navedli v 

aplikaciji, tu namreč ne velja 70% porabe v letu 2021 ampak dejanska poraba v letu 2023? 

 

Da. Višina ocenjene vrednosti pomoči, ki bo oddana v vlogi, predstavlja najvišji dovoljeni znesek, ki ga 

lahko prejme upravičenec, tudi če bodo dejanski stroški višji od ocenjenih. V primeru, da bodo 

dejanski stroški nižji, bo pristojni organ izvedel korekcijski postopek.  

 



                                                              
110. Kako je v primeru, da ima podjetje sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije po 

spot ceni za leto 2023 in ga zanima enostavna pomoč? Spot cene na trgu nihajo in enkrat 

so višje, drugič nižje od 150 EUR/MWh. Ko podjetje v aplikaciji oceni ceno energije za 

posamezne mesece v letu 2023 (ali oceni skupno povprečno ceno za celo leto), ali drži, da 

bo pomoč omejena z zgornjo mejo ocenjene vrednosti cene električne energije, ki jo je 

napovedalo? 

Zakon omejuje zgornjo mejo pomoči na 510 EUR/MWh. 

Kako pa je v primeru, da ima podjetje sklenjeno pogodbo o dobavi električne energije po 

spot ceni za leto 2023 in ga zanima osnovna posebna pomoč? Spot cene na trgu nihajo in 

enkrat so višje, drugič nižje od 150 EUR/MWh? V aplikaciji bo podjetje ocenilo ceno 

električne energije za posamezni mesec, ali jo bo ocenilo za vseh 12 mesecev skupaj kot 

povprečje? 

Kako bo potem podjetje upravičeno do pomoči, če bo določen mesec dejanska cena nižja 

od 150 EUR/MWh (v tem primeru podjetje do osnovne posebne pomoči ni upravičeno po 

zakonu), določen mesec pa bo višja od 150 EUR/MWh (takrat pa bo upravičeno po 

zakonu)? 

In ali tudi tukaj velja ocenjene višina cene, ki jo bo podjetje napovedalo, kot zgornja 

omejitev za izplačilo.   

 

Podjetje v spletno aplikacijo vnese mesečne ocenjene vrednosti količin in povprečne cene na enoto 

energenta v MWh. Višina ocenjene vrednosti pomoči, ki bo oddana v vlogi, predstavlja najvišji 

dovoljeni znesek, ki ga lahko prejme upravičenec, tudi če bodo dejanski stroški višji od ocenjenih. V 

primeru, da bodo dejanski stroški nižji, bo pristojni organ izvedel korekcijski postopek. Omejitev se 

preverja glede na skupni znesek ocenjene vrednosti in ne na mesečni ravni. 

 

111. V 4. odstavku 16. člena je navedena obveznost posrednega dobavitelja glede 

posredovanja podatkov. V 3. odstavku 19. člena je določena obveznost upravičenca glede 

obveščanja pristojnega organa o prodaji energenta. Naše podjetje nastopa kot 

upravičenec za pomoč, hkrati pa je tudi posredni dobavitelj električne energije 

najemniku. Po katerem členu poročamo prodano EE? Razlika je namreč v roku 

posredovanja podatkov.  

 

V vašem primeru ste tako v vlogi posrednega dobavitelja (v odnosu do vaših najemnikov) kot v vlogi 

končnega upravičenca (za del energentov, ki jih porabite sami in jih ne zaračunate naprej). 

Obveznost poročanja za posrednega dobavitelja (za energente, ki jih zaračunate najemnikom) je 

določena s četrtim odstavkom 16. člena, ki pa se sklicuje na obveznosti iz tretjega odstavka tega 

člena: Obveznost iz prejšnjega odstavka ima tudi vsak posredni dobavitelj, ki upravičencem dobavlja 

in zaračunava del energentov in razpolaga s podatki za upravičenca o cenah v eurih na MWh in 

količinah v MWh. Za upravičenca, ki uveljavlja pomoč za gospodarstvo in za katerega posredni 

dobavitelj ne zagotavlja podatkov o cenah v eurih na MWh in količinah v MWh, pristojni organ za 

namen izvajanja nadzora v skladu s tem členom pridobi podatke skladno s prvim odstavkom tega 

člena. Roki za posredovanje podatkov so določeni v šestem odstavku 16. člena. 

 

Za vas kot upravičenca bo pristojni organ prejel podatke s strani vašega neposrednega zunanjega 

dobavitelja, za katerega prav tako velja obveznost iz tretjega odstavka 16. člena. 

 



                                                              
V primeru, da posredni organ podatkov s strani zavezanih subjektov ne bo prejel, ima pravico pozvati 

upravičenca, da predloži vsa potrebna dokazila in listine za preverjanje višine upravičenosti stroškov. 

 

112. Že v letu 2021 smo beležili stroške električne energije, ki nam jo je v znesku brez navedbe 

količin in cene zaračunaval najemodajalec. Ker za leto 2021 ne razpolagamo s količinami 

in cenami, te električne energije nismo vključili v izračun povprečne cene za leto 2021. Ali 

lahko kljub temu za isto nepremičnino upoštevamo električno energijo kot upravičen 

strošek za pomoč 2023, če od najemodajalca pridobimo podatke o količini in ceni pri 

računih za leto 2023? Ali lahko upoštevamo kot upravičen strošek za pomoč 2023 

električno energijo, ki nam jo ne zaračunava najemodajalec, ampak drugo podjetje, ki 

skrbi za obratovanje nepremičnine? 

 

Če boste za to nepremičnino uveljavljali stroške za leto 2023, ste dolžni tudi za leto 2021 količine in 

cene vključiti v izračun. Predlagamo, da s posrednim dobaviteljem dogovorite količino in ceno, ki ste 

jo plačali v letu 2021, saj je posredni dobavitelj po 16. členu ZPGOPEK zavezan, da SPIRIT Slovenija 

kot pristojnemu organu te podatke tudi sporoči. V vsakem primeru boste morali razpolagati z dokazili 

in listinami, če vas bo pristojni organ pozval k predložitvi.  

 

Upravičenec, ki oddaja vlogo, lahko pomoč uveljavlja samo v primeru oz. za tisti del energentov, za 

katere razpolaga z vsemi potrebnimi podatki za vnos količin in povprečne cene na enoto (dejanske 

vrednosti za leto 2021 ter ocenjene vrednosti za leto 2023). 

 

113. Ali še vedno velja pojasnilo, da ukrep po ZUOPDCE (iz leta 2022) predstavlja splošni 

ukrep in ne gre za ukrepe po 2.1. in 2.4. oddelka Začasnega okvirja EU, kar pomeni, da se 

zneski prejeti po ZUOPCE ne upoštevajo v najvišji dovoljeni pomoči po ZPGOPEK? 

Da. Ukrep po ZUOPDCE se ni izvajal na podlagi Začasnega okvira.  

114. Ali je do pomoči po ZPGOPEK upravičeno tudi podjetje, ki EE kupuje na SPOT (in 

torej nima sklenjene dolgoročne pogodbe z določenim dobaviteljem), v kolikor izpolnjuje 

preostale pogoje po zakonu.  

Odgovor: DA 

115. Ali je podjetje upravičeno do pomoči, v kolikor podjetje izvaja balansiranje nakupov 

in prodaj dolgoročnih terminskih produktov pasovne elektrike na nemškem (EEX) ali 

madžarskem (Hudex) OTC trgu in preostanek razlike nakupov/prodaj (dodatne ali odvečne 

količine) električne energije  na dnevnem trgu (BSP), ki se obračuna za vsako posamezno 

uro dneva? Namreč, podjetje dinamično prilagaja nakupe/prodaje glede na predvideno 

porabo električne energije tekom leta z nakupi/prodajo dolgoročnih terminskih produktov 

(letni, kvartalni, mesečni). Potrebne količine električne energije se prilagajajo zaradi 

aktivne gradnje lastnih sončnih elektrarn (PS2 priklop), racionalizaciji in varčevanjem 

porabe električne energije kot usmeritev EU komisije in države itd. Vsled slednjemu je 

podjetje odprodalo manjšo količino dolgoročnega terminskega letnega produkta 2023 

pasovne električne energije že v mesecu junij in oktober 2022 (še pred sprejetjem zakona) 

po višji ceni kot je tehtana nabavna cena vseh nabav/prodaj ter nato še določeno manjšo 

količino mesečnih in kvartalnih dolgoročnih terminskih produktov za leto 2023 v letu 

januarju 2023 po nižji ceni kot je tehtana nabavna cena vseh nabav/prodaj za isto obdobje. 

Upravičenec do pomoči ni aktivni prodajalec električne energije na organiziranem trgu 



                                                              
električne energije, balansiranje nakupov/prodaj dolgoročnih terminskih produktov 

pasovne elektrike na nemškem (EEX) ali madžarskem (Hudex) OTC trgu zanj opravlja njegov 

dobavitelj električne energije. 

Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal (1. 

odstavek 19. člena). 

 

116. Kaj se smatra kot prodaja energenta (lahko navedete primere?) in kako naj 

upravičenec do pomoči zbere in obvesti pristojni organ o vsaki prodaji električne energije 

(kar vključuje podatke o kupcu, prodani količin in ceni na enoto energenta), v kolikor to 

zanj izvaja dobavitelj električne energije, ki pa teh podatkov na posredujejo do odjemalca 

(v tem primeru upravičenca do pomoči)?  

Primer večjih trgovskih centrov, ki del energije prodajo/zaračunajo naprej najemnikom poslovnih 

prostorov. Trgovski center je v vlogi posrednega dobavitelja v odnosu do upravičenca/najemnika. 

Posredni dobavitelj je dolžan pristojnemu organu posredovati podatke o tem, kakšna je bila dejanska 

poraba in cena za vsakega od najemnikov/upravičencu. 

 

 

117. ZPGOPEK definira »Dobavitelja energentov« med drugim tudi kot posrednega 
dobavitelja 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. Zanima 
nas ali v naslednjih primerih nakupovalni center (kot najemodajalec) izpolnjuje pogoj 
posrednega dobavitelja in je posledično zavezan k sporočanju podatkov o dobavljenih 
količinah in cenah energentov za posamezne končne upravičence? Nakupovalni center je v 
celoti lasti d.o.o. in ima sklenjene različne pogodbe z najemniki: 

1. Račun za energente plača najemodajalec, stroške pa porazdeli med najemniki na osnovi 
dejanske porabe (na podlagi števca) 

2. Račun za energente plača najemodajalec, stroške pa porazdeli med najemniki na osnovi 
kvadrature prostora najema 

3. V najemni pogodbi je določena maksimalna cena stroškov energentov (npr. maksimalno 
3,00 EUR / m2). Zaračunana cena energentov ni nujno vedno enaka ceni, ki jo plača 
najemodajalec neposrednemu dobavitelju energentov in je za nekatere najemnike 
posledično nižja od cene, ki jo najemodajalec plača neposrednemu zunanjemu dobavitelju 
energentov. 

4. V najemni pogodbi je določena minimalna cena stroškov energentov (npr. minimalno 3,00 
EUR / m2). V kolikor za nakupovalni center skupno nastanejo višji stroški, se višek 
porazdeli med najemniki, ni pa to nujno.  Zaračunana cena energentov torej ni nujno vedno 
enaka ceni, ki jo plača najemodajalec neposrednemu dobavitelju energentov. 

5. V najemni pogodbi je določena fiksna cena skupnih obratovalnih stroškov (skupni stroški 
vključujejo elektriko, ogrevanje, čiščenje, varovanje, itd.) in na računu najemniku ni ločena 
po postavkah. Iz fiksnega zneska zaračunana cena in količina energentov ni razvidna. 
Zaračunana cena torej ni nujno vedno enaka ceni, ki jo plača najemodajalec neposrednemu 
dobavitelju energentov. 

6. Najemodajalec mesečno zaračuna najemnikom skupne obratovalne stroške v fiksnih 
zneskih (npr. 4,5 EUR / m2), pri čemer mesečno ne pride do ločevanja na posamezne 
postavke. Najemnikom mesečno ni znano kakšen del obratovalnih stroškov predstavlja 



                                                              
stroške energentov ter kakšna je bila cena energentov.  Na letni ravni se po posameznih 
postavkah (elektrika, voda itd.) nato opravi poračun glede na celoletno porabo v deležu, ki 
ga je koristil najemnik. Npr. celoletna poraba električne energije je 10.000 kWh, najemniku 
se odmeri poraba 5.000 kWh, kar pomeni, da nosi 50% celoletnega stroške električne 
energije. Če pa ima npr. eden od najemnikov dogovorjeno maksimalno omejitev skupnih 
obratovalnih stroškov, to posledično pomeni, da bo drug najemnik nosil višji del stroškov. 
Cena torej ni nujno vedno enaka ceni, ki jo plača najemodajalec neposrednemu dobavitelju 
energentov. 

Za primere, ko oz. če najemodajalec ne izpolnjuje pogoja posrednega dobavitelja ali to pomeni, da 
lahko uveljavlja pomoč kot končni odjemalec? Glede na to nas posledično zanima tudi naslednje; v 
kolikor bi želel najemodajalec uveljavljati pomoč kot končni odjemalec, ali bi se porazdelitev 
stroškov energentov med najemniki po drugih ključih, ki niso direktno prefakturiranje na podlagi 
števcev (npr. glede na fiksne stroške, maksimalne in minimalne zneske, kvadraturo, nesorazmerna 
delitev stroškov itd.) razlagala kot prodaja energentov po 19. členu ZPGOPEK (oziroma celo 
špekulativna prodaja energentov)? 

 
Zakon določa (3. alineja 2. člena), da je posredni dobavitelj tisti, 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. 
Prvi odstavek 19. člena določa, da upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za 
energente, ki jih je prodal. Predlagamo, da se z najemniki dogovorite o tem, kakšna je njihova 
dejanska poraba in cena, saj boste kot posredni dobavitelj na podlagi 4. odstavka 16. člena zakona 
dolžni pristojnemu organu sporočiti podatke o količinah in cenah tudi za najemnike.   
 

118. Do konca meseca marca 2023 imamo fiksno ceno električne energije, ker smo šli 

skupaj s Skupnostjo občin v javni razpis. Sedaj je v teku novi razpis. Do konca meseca 

februarja še ne bomo vedeli kakšna je cena. Kako lahko oddamo vlogo, če nimamo še 

pogodbe niti znane cene.  

Hkrati me zanima kje lahko uveljavljamo subvencijo, ker smo kot distributer toplote z 

lastno proizvodno. Sedaj smo morali na Agencijo za energijo dostaviti novo variabilno ceno 

za toplotno energijo. Kot energent uporabljamo plin. Kam lahko vložimo zahtevo za 

subvencijo. 

Vloge za pomoč se oddajo preko spletne aplikacije, ki bo predvidoma 21. 2. 2023 objavljena na 

spletni strani SPIRIT Slovenija: https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. Upravičenec v vlogi odda 

ocenjene vrednosti količin in cen energenta za posamezni mesec. Pristojni organ bo s strani 

operaterjev in dobaviteljev prejel podatke o dejanski porabi in ceni ter skladno s tem izvedel 

korekcije izplačil. 

119. Smo veliko podjetje in smo za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen 

električne energije oddali vlogo že v skladu z ZPGVCEP. Po pravilih tega zakona smo 

upoštevali tudi podatke o stroških električne energije, ki smo jih plačevali po pavšalu in 

smo jih prejeli od naših upravnikov. Zanima nas ali kot osnovo za ugotavljanje dviga stroška 

električne energije za leto 2021 lahko tudi po novem zakonu ZPGOPEK upoštevamo tako 

izračunan strošek, torej upoštevamo za osnovo iste podatke kot po prejšnjem zakonu ali 

moramo to osnovo (2021) korigirati in upoštevati le podatke za merilna mesta kjer 

razpolagamo s količino in ceno. 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
Za leto 2021 oddate podatke o dejanski količini in povprečni ceni na enoto v MWh. ZPGOPEK od 

upravičenca ne zahteva, da vlogi prilaga dejanska dokazila in listine, ampak določa obveznost 

operaterjev in dobaviteljev, da agenciji SPIRIT Slovenija posredujejo podatke o dejanskih količinah in 

cenah za upravičence. 

120. Ali si pravilno razlagam, da če imamo regulirano ceno električne energije, ne 
zaprosimo za pomoč za odboje 1-6 2023? Kaj naredimo v našem primeru, ko je naša cena za 
malo tarifo (MT) nižja od Uredbine in višja tarifa (VT) nižja od uredbine? 

 
Tako je. V kolikor pa želite uveljavljati pomoč za drugo polovico leta, morate vlogo za to obdobje prav 
tako oddati do konca februarja. Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec izračunate skupno 
porabo (MT+VT) ter ceno na enoto v MWh. 
 

121. Smo mali poslovni odjemalec vendar imamo v najemu en obrat na drugi lokaciji. 

Najemodajalec je veliki poslovni odjemalec in nima regulirane cene el. Energije, zato nam 

jo zaračunava po precej višji ceni. Ali smo za ta obrat  upravičeni do enostavne pomoči za 

gospodarstvo? 

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). 

122. Glede na to, da bo 1. vlogo potrebno oddati najkasneje do 28.2.2023 za obdobje 

jan-mar 2023, me zanima ali se bodo podatki za februar in marec ocenili, saj v tem času še 

ne bomo prejeli računa od dobavitelja. 

Do 28.2.2023 se oddajajo ocenjene vrednosti o količini in ceni na enoto za celotno upravičeno 

obdobje (jan - dec 2023). Pristojni organ bo s strani operaterjev in dobaviteljev prejel dejanske 

podatke in skladno s tem izvedel korekcije izplačil. 

123. V podjetju kupujemo energijo s predhodnimi zaklepi in nabavo po dnevnih cenah. V 
primeru električne energije je iz računa razvidno samo povprečje cene VT in MT, v primeru 
zemeljskega plina pa so razvidni vsi posamezni (nad mejo 79 eur/MWH in pod mejo 79 
eur/MWH) nakupi brez povprečja. V zgornjih slikah vam prilagamo sliko konkretnih 
računov za mesec januar 2023.  
Na webinarju je bilo povedano, da se v kalkulatorju upoštevajo samo povprečne cene in 
količine iz računa. 
VPRAŠANJE 1: Ali se pri zemeljskemu plinu prijavi v subvencijo samo tisti del količin, ki 
presega mejo 79 eur ali povprečno celotno količino in povprečno ceno? 
VPRAŠANJE 2: Ali se pri izračunu povprečne cene plina za subvencijo upoštevajo postavkle 
3 in 4  (količinska tarifa, prispevki OVE in SPTE)? Namreč pri elektriki pa so vsi dodatki in 
provizije že zajeti v povprečni ceni VT in MT , ki bi jo naj vnašali v kalkulator. 
VPRAŠANJE 3: In kako v primeru elektrike, kjer ni razvidno, koliko elektrike je bilo kupljene 
pod mejo 150 eur/mwh oz koliko nad to mejo? 
Prosim če lahko na konkretnih primerih prikažete kaj točno se prijavi kot del za subvencijo, 
saj je za naše podjetje to ključnega pomena pri izračunu višine subvencije in katero vrsto 
pomoči bo podjetje koristilo. 

 



                                                              
Na konkretne individualne primere ne odgovarjamo. V vlogi se vnaša celotna količina in povprečna 

cena na enoto energenta. Aplikacija bo upoštevala tisti del zneska, ki je se na podlagi formule in 

pogojev, določenih v zakonu, lahko upošteva pri izračunu upravičenih stroškov in višine pomoči. 

124. Ali četrti odstavek 6. člena ZPGOPEK velja tudi v primeru, ko podjetje poda vlogo za 

enostavno pomoč? Se torej tudi v tem primeru pri izračunu upoštevajo pomoči, ki so jih 

prejela vsa podrejena in nadrejena podjetja upravičenca (npr. tudi osnovne posebne 

pomoči, ki so jih prejela nadrejena in podrejena podjetja)? 

Tako je. Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega odstavka (ta omenja 

vseh pet vrst pomoči po zakonu, torej tudi enostavno pomoč) se 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. 

125. Kako je v primeru, ko ima najemnik trgovskega centra moč odjemnega mesta v 

višini 40kw, kar pomeni, da bi spadal pod male gospodinjske odjemalce, ker pa je trgovski 

center oz. podjetje, ki upravlja trgovski center velik poslovni uporabnik, jim potem 

podjetje, ki upravlja trgovski center potem el. energijo naprej zaračuna po ceni, ki ni 

regulirana. Najemnik plačuje el. energijo po ceni za velike poslovne uporabnike, čeprav to 

ni. Ali je najemnik v tem primeru upravičen do subvencije po ZPGOPEK? Ali je takšna 

situacija sploh mogoča oz. ali se šteje samo tisto glavno odjemno mesto, ki ga ima trgovski 

center? 

Kako je v tem primeru upoštevajoč uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, 

mala in srednja podjetja v primeru, da je najemodajalec velike poslovni odjemalec, 

najemnik pa spada v MSP, vendar najemnik plačuje najemodajalcu po neregulirani ceni? Ali 

je najemnik v tem primeru upravičen do subvencije v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023? 

Prosimo za obrazložitev takšnih situacij. 

V kolikor ima najemnik svoje odjemno mesto, neodvisno od najemodajalca in ga plačuje 

neposrednemu zunanjemu dobavitelju, potem lahko sodi med odjemalce, ki jih določa člen, 1.a člen 

in drugi odstavek 3. člena Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 

98/22) - kar pomeni, da je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna 

moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW ali pa med odjemalce po Uredbi o določitvi 

cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Za tolmačenje upravičenosti po 

omenjenih uredbah nismo pristojni, zato se brnite neposredno na ministrstvo - MOPE. 

V kolikor najemniku električno energijo zaračunava najemodajalec, je ta njegov posredni dobavitelj. V 

tem primeru najemnik lahko zaprosi za pomoč. 

126. Najemnik poslovnih prostorov smo postali na eni izmed lokacij v letu 2022, na drugi 
lokaciji v letu 2023. Vlogo bomo oddajali po 8. členu – kako lahko vkalkuliramo stroške za 
2022 in 2023, glede na to, da je omejitev po 5. členu ZPGOPEK 70% porabljenih količin el. 
en. in zem. plina v letu 2021. Ali lahko te količine prištejemo?  

 

Upravičenec odda oceno porabe in stroškov za leto 2023 za posamezni mesec. Leto 2022 ni 

relevantno. Na kakšen način boste ocenili porabo, je odgovornost upravičenca. ne glede na ocenjeno 

vrednost se bo na podlagi zakona izvajal korekcijski postopek glede na dejsnko porabo in ceno 

upravičenca. 



                                                              
127. Podjetje XXX je leta 2022 postalo energetsko intenzivno podjetje, saj delež stroškov 

energije bistveno presegel prag 3% v poslovnih prihodkih. Vsled navedenega se bomo 
potegovali za posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Imamo pa dodatno 
vprašanje, ali je dejstvo, da smo komaj leta 2022 postali energetsko intenzivno podjetje 
(torej v letu 2021 še nismo bili), kakšna ovira pri naši kvalifikaciji upravičenca za pomoč za 
energetsko intenzivna podjetja po navedenem razpisu.  

 

Peta alineja 2. člena ZPGOPEK določa, da je »energetsko intenzivno podjetje« podjetje, ki je 

oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno do vračila plačane trošarine za energetsko 

intenzivna podjetja v skladu z zakonom, ki ureja trošarine. Nadalje pa šesti odstavek 12. člena določa, 

da upravičenec vlogi med drugim priloži tudi odločbo ali drugo dokazilo davčnega organa, s katerim 

je bil upravičen do vračila plačane trošarine ali oproščen plačila trošarine. ZPGVCEP ne določa, v 

katerem letu je upravičenec spadal med energetsko intenzivna podjetja, upoštevala se bo veljavna 

odločba od oddaji vloge. 

128. V 4. odstavku 16. člena je navedeno: »Obveznost iz prejšnjega odstavka ima tudi 
vsak posredni dobavitelj, ki upravičencem dobavlja in zaračunava del energentov in 
razpolaga s podatki za upravičenca o cenah v eurih na MWh in količinah v MWh.« Naše 
podjetje električno energijo zaračunava najemniku – občini, ki ni upravičenec do pomoči po 
ZPGOPEK. Ali je potrebno tudi v primeru, če najemnik ni upravičenec, s strani 
najemodajalca posredovati podatke pristojnemu organu?  

Ne. Pristojni organ vas bo preko aplikacijskega vmesnika pozval samo za podatke tistih upravičencev, 
ki bodo oddali vlogo za pomoč. 

129. Spirit bo opravil korekcijski postopek na podlagi podatkov, ki jih bo pridobil od 
operaterjev in dobaviteljev. Bomo upravičenci dobili te podatke v vpogled? Bomo imeli 
možnost podatke dopolniti? 

ZPGOPEK ne predvideva preverjanja in dopolnjevanja podatkov, ki jih pristojni organ pridobi s strani 
operaterjev in dobaviteljev.  
 

130. Zanima me, ali je potrebno zneske dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 2.1 in/ali 
2.4. začasnega okvira vnašati tudi za nadrejena podjetja v tujini, ali samo za podjetja  v 
Sloveniji?  

Podatke se vnaša samo za podjetja v SLO. 

131. Po kriterijih spadamo med podjetje, ki ima z Uredbo o določitvi cene električne 
energije za mikro, mala in srednja podjetja regulirano ceno. 
Uredba velja do 30.6.2023. 
Oddali bomo prijavo  v skladu z ZPGOPEK za enostavno pomoč za gospodarstvo.   
Kaj bo v primeru, da bo uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in 
srednja podjetja podaljšana po 28.2., ko bomo že oddali prijavo? 
Ali bomo po oddaji prijave za ZPGOPEK in bo ta odobrena, izgubili pravico do regulirane 
cene v skladu z uredbo? 
Ali bomo potem še lahko koristili regulirano ceno po uredbi, ali bomo s prijavo za pomoč 
po ZPGOPEK to pravico izgubili ? 



                                                              
Prijava po ZPGOPEK ne vpliva na upravičenost do regulirane cene po uredbi. V kolikor bo uredba 
podaljšana, bodo upravičenci pozvani k vračilu sredstev po ZPGOPEK. 

 

132. Upravičenec je upravičen do enostavne pomoči za gospodarstvo, če se mu v letu 
2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik referenčne cene za leto 2021. 
Ocenjujemo, da bo  povprečna letna cena zemeljskega plina v l. 2023 povečana za najmanj 
1,5 kratnik referenčne cene za l. 2021, vendar se lahko  zgodi, da bo končna cena  kakšen 
mesec 2023 malce nižja  kot 1,5 kratnik referenčne cene za l. 2021 (odvisno od višine dela 
variabilne cene). Ali lahko vseeno oddamo vlogo za enostavno pomoč? Kaj svetujete glede 
vpisa podatkov? 

Pri izračunu povečanja cene za 1,5-kratnik se bo upoštevalo povečanje na letni ravni, ne na mesečni 
ravni. 

133. Za električno energijo je referenčna cena na enoto za leto 2021 cena na enoto za 
električno energijo za leto 2021, 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. XXX d.o.o ima 
referenčno ceno el.energije za l. 2021 v višini 88,135 EUR/MWh. Ali lahko oddamo vlogo za 
enostavno pomoč in smo do nje upravičeni? Kateri podatek s bo upošteval  v izračunu 
upravičenega stroška? 

Lahko oddate vlogo za enostavno pomoč. Upoštevala pa se bo referenčna cena električne energije v 
letu 2021 v višini 62,26 evrov na MWh.  

  
134. Za zemeljski plin je referenčna cena na enoto za leto 2021 cena na enoto 

zemeljskega plina za leto 2021, 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 26,40 eurov na MWh. XXX d.o.o. ima 
referenčno ceno zemeljskega olina za l. 2021 v višini 31,98 EUR/MWh. Ali lahko oddamo 
vlogo za enostavno pomoč in smo do nje upravičeni? Kateri podatek s bo upošteval  v 
izračunu upravičenega stroška? 

Lahko oddate vlogo za enostavno pomoč. Upoštevala pa se bo referenčna cena zemeljskega plina v 
letu 2021 v višini 26,40 evrov na MWh. 

135. Smo teniški klub, neprofitno športno društvo, ustanovljeno in registrirano kot 
društvo leta 2016. Aprila 2023 smo z najemnikom XXX d. o. o. podpisali pogodbo o najemu 
teniških igrišč. Pred tem smo najemali igrišča s strani mestne občine XXX, a smo morali 
zaradi napovedi gradnje XXXX igrišča zapustiti. Prve račune za elektriko, ki nam jih pošilja 
XXX d. o. o. o smo začeli prejemati z julijem 2023, pred tem račun za elektriko nismo nikoli 
prejemali. Sprva so bile vsote računov normalne, z zimsko sezono, ko smo postavili 3 
balone, da lahko naši člani, večinoma otroci, trenirajo, so se povišale na cca. 2500 €. Z 
januarjem nam je XXX  d. o.o. dvignila kilovatno uro iz 0;18 in 0,11 na 0,47 in 0,30. Račun, ki 
smo ga prejeli za mesec januar 2023 petek znaša kar 6.100 EUR. Te vsote enostavno ne 
moremo pokriti, najemnik predlaga, da zaprosimo za subvencijo. Prosim za povratno 
informacijo ali smo do subvencije upravičeni, saj bomo sicer klub zaprli in prenehali z 
delovanjem.  



                                                              
Z vidika statusno-pravne oblike ste lahko upravičeni d pomoči, v kolikor ste pravna oseba zasebnega 

prava, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva. Upravičenec je upravičen do enostavne 

pomoči za gospodarstvo, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik 

referenčne cene za leto 2021. 

136. Pišemo vam v imenu naše stranke, ki je prejela Obvestilo o razpisu za energetske 
subvencije 2023. Stranka je obvestilo prejela od njihovega najemodajalca, ki je eden izmed 
večjih trgovskih centrov Slovenji. Stranka ima poleg te fizične trgovine tudi druge 
poslovalnice v drugih trgovskih centrih. Na podlagi razpoložljivih informacij smatramo, da 
je stranka upravičena do enostavne pomoči za gospodarstvo, saj ima v Slovenji tri 
poslovalnice za katere plačuje bruto znesek za električno energijo v znesku cca. 100 EUR + 
300 EUR + 400 EUR na mesec. Zaradi strukture stranke je digitalna oddaja vloge preko 
spletne aplikacije precejšen organizacijski zalogaj, zaradi česar se bi pred tem radi pri vas 
pozanimali o dodatnih informacijah. Vprašanja imamo glede naslednjih zadev: 

1. 1,5 kratnik povprečja cen za energente iz 2021 pomeni povišanje cene električne energije 
za 150% iz leta 2021? 

Če imamo 100 enot, potem povečanje za 1,5-kratnik pomeni končno vrednost 150 enot. 

2. Stranka je prejela Obvestilo o razpisu za energetske subvencije 2023 le od enega izmed 
njenih najemodajalcev. Ugibamo, da je stranka upravičena do subvencije za vse njene 
poslovalnice v Slovenji? 

DA. Uveljavljanje pomoči je vezano na upravičenca, torej pravno osebo v celoti. 
 

3. Ali nam lahko podate približen znesek subvencije do katere je stranka upravičena na 
podlagi zgoraj omenjenih cen električne energije, ki jih stranka plačuje. 

Konkretnih predhodnih izračunov ne delamo, prav tako zgoraj navedeni podatki ne zadostujejo za 
izračun pomoči. 
 

137. Če prav razumemo vašo razlago ZPGOPEK, se najemodajalec, ki prefakturira ceno 
električne energije najemniku (gre torej za ločeno odjemno mesto električne energije 
oziroma je poraba energije za najemnika znana na podlagi števca električne energije), šteje 
za posrednega dobavitelja, saj 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. Najemnik 
pa lahko v primeru, da izpolnjuje pogoje za upravičenost do pomoči (pri čemer ni upravičen 
do regulirane cene po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja 
podjetja), le-to zahteva v skladu s pogoji iz ZPGOPEK. Najemodajalec ima kot posredni 
dobavitelj le obveznost posredovati podatke o cenah na enoto električne energije za 
posameznega upravičenca pristojnemu organu, pri čemer lahko pristojni organ v primeru 
nezagotavljanja teh podatkov s strani najemodajalca te podatke pridobi tudi od najemnika. 
 
Ali velja isto v primeru, ko električna energija ni neposredno prefakturirana najemniku, 
ampak jo najemodajalec zaračuna na podlagi pogodbenih pogojev v okviru najemne 
pogodbe, sklenjene med najemnikom in najemodajalcem (v tem primeru torej ne gre torej 
za ločeno odjemno mesto električne energije oziroma poraba energije za najemnika ni 



                                                              
znana, saj ni nameščenega števca električne energije, med najemnikom in najemodajalcem 
ni pogodbe za dobavo električne energije. ampak se cena porabe električne energije 
odmeri npr. pavšalno glede na kvadraturo …)? Cena, ki jo zaračuna najemniku, je namreč 
stvar pogodbenega odnosa, kakor ste tudi sami omenili. Težavo nam predstavljajo ravno ti 
primeri, saj menimo, da so ti uporabniki diskriminirani, saj ne morejo sami zaprositi za 
pomoč za gospodarstvo, prav tako pa za pomoč za ta del električne energije ne morejo 
zaprositi niti njihovi najemodajalci, ker niso dejanski končni odjemalci, kakor razumemo 
ZPGOPEK. Ali se lahko te količine kljub temu vključijo v ocenjeno količino najemodajalca in 
zanje najemodajalec uveljavlja pomoč za gospodarstvo? 

Najemniki lahko tudi v tem primeru zaprosijo za pomoč. Posredni dobavitelji pa bodo zanje dolžni 

pristojnemu organu posredovati podatke o dejanski porabi in ceni, ki je bila zaračunana najemniku.   

138. Najemodajalec pošlje za obratovalne stroške najemniku račun, ki vključuje tudi 
električno energijo. Najemodajalec računu priloži račun, ki ga je prejel od upravnika in na 
katerem je zaračunana električna energija. Kdo je v tem primeru posredni dobavitelj 
najemnika, torej kdo mora poročati podatke kot posredni dobavitelj, najemodajalec ali 
upravnik? 

 
Posredni dobavitelj najemnika je najemodajalec. Upravnik je najemodajalcu posredni dobavitelj. 
Upravnik ima po vsej verjetnosti svojega neposrednega zunanjega dobavitelja 
 

139. Smo posredni dobavitelj električne energije najemniku, ki je naše podrejeno 
podjetje.  Ali mora naše podrejeno podjetje ločeno oddajati vlogo za subvencijo po 
ZPGOPEK? 

 
DA. Vsako podjetje oddaja ločeno vlogo. Je pa potrebno v obeh primerih upoštevati najvišjo 
dovoljeno višino pomoči, ki se v primeru nadrejenih in podrejenih podjetij sešteva. Skupna višina 
pomoči za vsa nadrejena in podrejena podjetja ne sme presegati najvišje dovoljene višine pomoči. 
 

140. Smo srednje veliko podjetje, ki je pogodbo z dobaviteljem elekt. energije sklenilo 
maja 2022 za leti 2023 in 2024. Cena dobave elekt. energije po pogodbi za leto 2023 
presega 1,5- kratnik povprečne cene za leto 2021, izpolnjujemo pa po ZPGOPEK tudi ostale 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec za uveljavitev pomoči.  
Ali smo glede na to, da smo podpisali pogodbo o dobavi elekt. energije za leto 2023 in 2024 
pred 9. 11. 2022 upravičeni do enostavne pomoči podjetjem zaradi visokih cen energentov 
tudi v prvem polletju 2023? 

 
Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja ne velja za 

upravičence, ki so pogodbo sklenili pred 9.11.2022. ZPGOPEK pa določa tudi ostale pogoje, ki jih 

mora izpolnjevati upravičenec za uveljavitev pomoči. Pogoj, ki ga navajate, je le eden izmed njih. Med 

drugim zakon tudi določa, da do pomoči niso upravičena MSP podjetja, kot jih določa Uredba o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. 

 
 

141. Sodimo med podjetja, katera so na podlagi Uredbe vlade RS o določitvi cene 

električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, upravičena 

do dobave električne energije po t.i. reguliranih cenah, torej po ceni  VT 217 EUR/MWh, 

MT 155,5 EUR/MWh – t.i. cenovna kapica in sicer za obdobje od 01.01.2023 do 30.06.2023. 



                                                              
Zanima nas, če smo za leto 2023 upravičeni tudi do pomoči na podlagi Zakona o pomoči 

podjetjem zaradi visokih cen energentov v letu 2023 na podlagi Zakona o pomoči 

gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK (Ur. list RS, št. 163/22) 

Upravičeni ste do pomoči za obdobje julij - december 2023. Vlogo morate tudi za to obdobje oddati 

do 28.2.2023 do 12:00 ure. 

142. V skladu s 16. členom ZPGOPEK bodo morali neposredni dobavitelji električne 
energije posredovati podatke o dejanski dobavljeni količini in ceni za posameznega 
upravičenca, s čimer bo opravljen t.i. korekcijski postopek.  
Kako se bodo ti podatki preverjali za dobavo na merilna mesta, ki jih upravičenec 
prefakturira npr. najemniku (dobavitelj ima namreč le podatek o dobavi na posamezno 
merilno mesto, ne pa tudi podatka, koliko energenta je upravičenec prefakturiral)? 
 
Kateri podatek bo potem upoštevan: 

• Ocenjeni podatek, ki ga je upravičenec navedel v vlogi, pri čemer je upošteval zmanjšano 
količino, ki jo je prefakturial 

• Dejanski podatek, ki ga je posredoval dobavitelj o dobavi, pri čemer le-ta ne vključuje 
zmanjšanja za prefakturirane količine 

  
 Upravičenec/najemodajalec, ki prefakturira del energentov na najemnika, se po zakonu šteje za 
posrednega dobavitelja najemniku. Tudi za posredne dobavitelje velja obveznost sporočanja 
podatkov enako kot za neposredne dobavitelje, kot je določeno v 4. odstavku 16. člena. 
Najemodajalec za del energentov, ki jih proda naprej najemniku, ni upravičen do pomoči, kar pomeni, 
da ta del količin, ki jih dejansko porabi najemnik, ne sme uveljavljati v vlogi za pomoč.  
  

143. Katere pomoči se upoštevajo kot že prejete pomoči – samo pomoč, ki je bila 
oddana na podlagi ZPGVCEP (oddana v novembru 2022) ali še katera druga? 

 
Pomoč po ZGPVCEP se je dodeljevala na podlagi Začasnega okvira. Upravičenec pa mora sam vedeti, 
ali je v preteklem letu uveljavljal še katero drugo subvencijo, ki se je dodeljevala iz točke 2.1 ali 2.4 
Začasnega okvira. 
 

144. Pri oddaji vloge v novembru 2022 smo se na SPIRIT obrnili z vprašanjem, ali je za 
omejitev najvišje pomoči pomembna le skupna ocenjena višina sredstev, ali pa omejitev pri 
kasnejši korekciji sama po sebi predstavlja vsaka posamična napovedana cena in vsaka 
posamična napovedana količina za posamezni mesec november in december. Odgovor 
SPIRIT je bil, da »Okvirna vrednost pomoči za 2. izplačilo ne more biti višja, kot je bila 
izračunana z ocenjenimi vrednostmi«. Podjetje je v novembru in decembru 2022 prilagajalo 
količino proizvodnje glede na ceno, pri čemer zmnožek dejanske cene in količine v 
nobenem primeru ni presegel zmnožka skupne napovedane višine sredstev pomoči. Glede 
na odgovor SPIRIT-a pa smo bili pri korekciji vloge v januarju 2023 negativno presenečeni, 
da sistem ni dopuščal korekcije posamičnih napovedanih cen oziroma količin za posamezni 
mesec, čeprav bi tudi upoštevajoč korekcijo zmnožek bil manjši od skupne ocenjene višine 
sredstev pomoči. Z ozirom na oddajo vloge za leto 2023 vam v izogib podobnim 
nesporazumom zastavljamo naslednje hipotetično vprašanje, odgovor na katerega bo 
upoštevan pri podaji ocen za leto 2023.  
 



                                                              
Primeroma bomo za mesec junij 2023 in za mesec avgust 2023 pri oceni stroškov predvideli 
vsakokrat 100 enot (skupna ocenjena višina pomoči za omenjena dva meseca bo znašala 
torej 200 enot). Dejanski strošek meseca junija bo 80 enot, avgusta pa 120 enot (in torej ne 
bo prekoračena skupna ocenjena višina pomoči 200 enot). Ali bo v tem primeru dovoljeno 
oziroma bo sistem dopuščal za mesec avgust vnesti preseg posamične napovedane količine 
enot iz 100 na 120, glede na to, da je bilo v juliju porabljenih zgolj 80 od napovedanih 100 
enot (in torej skupna ocenjena pomoč za junij in avgust ne bo presežena)? 

 
ZPGOPEK ne predvideva vnosa dejanskih podatkov (korekcij vlog) s strani upravičencev. SPIRIT bo za 
korekcije zneskov uporabil podatke o dejanski porabi in ceni, ki jih bo izmenjaval z operaterji in 
dobavitelji. Pomembno pa je, da skupna ocenjena vrednost zneska pomoči, ki jo boste oddali v vlogi, 
pomeni najvišji dovoljeni znesek pomoči, ki jo lahko prejme upravičenec, tudi če bo dejanska poraba 
višja od načrtovane. Korekcija in izračun na dejanske vrednosti se bo upošteval za celotno obdobje in 
ne na posamezen mesec.      
 

145. Na kakšen način (kdo, do kdaj za posamezni mesec) se bo izvajala korekcija 
ocenjenih stroškov v primerjavi z dejanskimi v letu 2023? 

  
 Postopek izvajanja korekcije, zavezanci in poročanje ter roki so navedeni v 16. členu ZPGOPEK.  
  

146. Ali pravilno razumemo 16. člen ZPGOPEK, da se bosta izvedli samo dve korekciji, in 
sicer (1) za razliko med dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo in izračunom višine 
pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 pri mesečnih 
izplačilih v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023, ter (2) za obdobje od 1. julija 
2023 do vključno 31. decembra 2023 pri poračunu, ki se bo izvedel do 28. februarja 2024? 

  
Postopek izvedbe korekcije je jasno zapisan v 7. odstavku 16. člena: Razliko med dejanskim izplačilom 
pomoči za gospodarstvo in izračunom višine pomoči za gospodarstvo na podlagi podatkov iz tretjega, 
četrtega in petega odstavka tega člena za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 pristojni 
organ upošteva pri mesečnih izplačilih v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023 (korekcijski 
postopek). Ugotovljena odstopanja med dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo in izračunom 
višine pomoči na podlagi podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena za obdobje od 
1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023 pristojni organ upošteva pri poračunu, ki ga izvede do 
vključno 28. februarja 2024. Izplačana pomoč za gospodarstvo ne more presegati ocenjene višine 
pomoči v vlogi iz 12. člena tega zakona. 
  

147. Iz tretjega odstavka 5. člena ZPGOPEK izhaja, da se za izračun upravičenih stroškov 
za posebne pomoči lahko upošteva največ 70 odstotkov upravičenčeve porabe v istem 
obdobju v letu 2021. Zanima nas, ali bo oziroma mora biti kot osnova za obračun porabe za 
posamezni mesec 2023 upoštevana celotna poraba v 2021, pomnožena s faktorjem 0,7 in 
deljena z 12, ali bo nasprotno kot podlaga upoštevana poraba v istem posameznem 
mesecu iz leta 2021, za katerega se računa poraba v 2023 (torej, ali mora biti pri obračunu 
porabe npr. za mesec april 2023 upoštevana 70% porabe konkretno iz meseca aprila 2021, 
ali povprečna poraba v celem letu 2021, pomnožena s faktorjem 0,7 in deljena z 12)? 

 
Upravičenec v vlogi odda dejanske podatke za posamezen mesec leta 2021. Upoštevanje omejitev, ki 
jih določa zakon, bo vgrajeno v sami aplikaciji, ki bo vse omejitve avtomatsko izračunala na podlagi 
oddanih podatkov s strani upravičenca. Pomembno je, da za vsak mesec leta 2021 vnesete dejansko 
porabljeno količino ter povprečno ceno na enoto v posameznem mesecu.   
  



                                                              
148. Iz tretjega odstavka 6. člena ZPGOPEK izhaja, da lahko upravičenec prejme 

enostavno pomoč za gospodarstvo do skupne višine največ 2 milijona eurov, pri čemer se v 
skupno pomoč vštevajo vse pomoči, prejete na podlagi oddelka 2.1. začasnega okvira. Ali 
to pomeni, da se višina prejetih sredstev pomoči po ZPGVCEP za obdobje od 1.6.2022 do 
31.12.2022 všteva v skupno omejitev največ 2 milijona eurov po ZPGOPEK (torej, ali se bo 
podjetju, ki bo za 2023 izbralo enostavno pomoč, pridobljena pomoč za obdobje 2022 v 
višini npr. 300.000 EUR vštela v omejitev 2 mio EUR in bo podjetje za obdobje leta 2023 
omejeno na največ 1,7 mio EUR)? 

 
Tako je.  
 

149. Od našega dobavitelja električne energije smo  na naše vprašanje: V računu za 
električno energijo je upoštevana cena po pogodbi. Ali za Presad ne velja uredba o 
določitvi električne energije, glede na to, da je bila pogodba sklenjena pred 09.11.2022? 
dobili naslednji odgovor: zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje. Drži, da v vašem 
primeru je upoštevana pogodbena cena. Uredba o določitvi električne energije pa velja za 
vse odjemalce, katerih nazivna moč merilnega mesta je manjša od 43 kW oziroma seštevek 
vseh merilnih mest ne presega 86 kW. Vaše merilno mesto ima priključno moč 280 kW in 
posledično niste upravičeni do uredbene cene.  
 
Ali to pomeni, da se lahko prijavimo razpis za pomoč gospodarstvu za celo leto, ne samo za 
drugo polovico leta, kot smo nameravali? 

 
 
Tako je. Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 
dalje, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz 
plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cene električne 
energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22). V olikor niste upravičenec po teh uredbah, lahko 
prejmete pomoč. 
Potrebno pa je tudi preveriti, ali imate kot MSP podjetje regulirano ceno na podlagi Uredbe o 
določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/2022). Če 
ste upravičenec z regulirano ceno, potem za čas veljavnosti te uredbe niste upravičeni do pomoči po 
ZPGOPEK (torej za obdobje jan - jun 2023). 
 

150. Zanima nas, če je naše podjetje upravičeni tudi do dodatne pomoči kljub temu da 
spadamo pod ukrep kapice. Konec leta, 27.12.2022 smo bili prisiljeni skleniti pogodbo o 
dobavi električne energije po takratni ceni, VT 444,78 EUR/MWh in MT 285,36 EUR/MWh. 
Z uvedbo kapice  smo prešli na ceno 217 EUR. Kar pa je precej več kot smo plačevali v letu 
2022 kjer je bila cena VT 79,86 EUR in MT 57,71 EUR. Leta 2021 smo imeli še nižje cene. 

 
V kolikor spadate med upravičence na podlagi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, 
mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/2022), za obdobje januar - junij 2023 niste upravičeni 
do pomoči. 
 

151. Podjetje večino EE kupi neposredno pri zunanjem dobavitelju (za objekte v svoji 

lasti), le del EE plačuje najemodajalcem za prostore, ki jih ima v najemu. Ali se v izračunu 

povprečne (referenčne) cene za leto 2021 pri uveljavljanju enostavne in osnovne posebne 

pomoči upošteva tudi cena in količina EE, ki jo je podjetje plačalo v letu 2021 

najemodajalcem? Ali to velja tudi v primeru, če podjetje pomoči za EE, ki jo plačuje 



                                                              
najemodajalcem ne bo uveljavljalo, pač pa samo za tisti del, ki jo nabavlja neposredno od 

dobaviteljev EE? 

V izračunu se lahko upošteva tako energija, kupljena s strani neposrednega zunanjega dobavitelja, 

kot s strani najemodajalca (v tem primeru posrednega dobavitelja).  

152. Smo najemodajalec. Vlogo za lastno porabo bomo  oddajali po 8. členu ZPGOPEK, 
ker v skupini presegamo mejo 2 mio. EUR. Ali lahko končni uporabniki – najemniki na naših 
merilnih  oddajajo vlogo po 7. členu? Izračunana pomoč končnih uporabnikov je nižja od 2 
mio. €. 

 
Najemniki oddajajo samostojne vloge in se sami odločijo, za katero vrsto pomoči bodo zaprosili. V 
kolikor imajo nadrejena ali podrejena podjetja, se znesek njihove pomoči sešteva in skupaj ne morejo 
prejeti več kot je najvišja dovoljena skupna višina pomoči.  
 

153. Prosim za dodatno obrazložitev upravičenega energenta tehnološka para. V našem 
proizvodnem procesu proizvajamo tehnološko paro z Utekočinjenim naftnim plinom in ne 
zemeljskim plinom. Ali smo v tem primeru upravičeni tudi do povračila razlike za UNP? 

 
Strošek UNP ne spada med upravičene stroške energentov po ZPGOPEK. 
 

154. DEJANSKO STANJE: Dobavitelj električne energije izstavlja račune za elektriko 
najemodajalcu (ki je veliko podjetje), najemodajalec pa nato te stroške električne energije 
prefakturira naši družbi kot najemniku (ki je mikro, mala oz. srednja družba). Naša družba, 
ki je glede na povedano končni odjemalec po Uredbi o določitvi cene električne energije za 
mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju: Uredba), je torej upravičena do “kapice” 
po navedeni Uredbi.  

1. Ali je dobavitelj električne energije pri izstavitvi računa najemodajalcu v  predmetnem 
primeru dolžan upoštevati “kapico” po Uredbi? 

2. V primeru, da je odgovor na vprašanje a) NE: Ali je najmodajalec pri prefakturiranju 
stroškov električne energije najemniku v predmetnem primeru dolžan upoštevati “kapico” 
po Uredbi? 

3. V primeru, da sta odgovora na vprašanji a) in b) NE: Kako naj naša družba v predmetnem 
primeru uresniči svojo pravico do “kapice” po Uredbi? 

4. Ali je naša družba v predmetnem primeru v obdobju veljavnosti Uredbe upravičena do 
pomoči po ZPGOPEK (ne glede na novelo ZPGOPEK-A)? 

V zvezi z upravičenostjo po Uredbi se z vprašanji obrnite na pristojno ministrstvo (MOPE). V kolikor 
spadate med upravičence po Uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK v obdobju veljavnosti 
uredbe (prvo polletje 2023). 
 

155. Smo veliko podjetje. Uveljavljali bomo enostavno pomoč. Smo pa tudi najemniki na 
določenih lokacijah. Elektriko nam najemodajalec, ki je malo podjetje (za njega velja 
Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja) prefakturira 
po ceni iz uredbe (kapica).   
Ali lahko mi kot veliko podjetje kljub temu oddamo vlogo do 28.02.2023 za subvencijo tudi 
za to prefakturirano količino električno energijo po ceni iz uredbe (kapica) za obdobje 



                                                              
01.01.2023 do 30.06.2023, ki nam jo prefakturira najemodajalec, ki jemalo podjetje, saj je 
ta cena iz uredbe (kapica)  še vedno višja (1,5 kratnik) kot je naša cena iz leta 2021?  
Ali bi se to morda smatralo kot, da smo dobili dvojno pomoč ? 

 
V kolikor ste veliko podjetje in niste upravičenec po uredbi (ne glede na to, ali je najemodajalec 
upravičenec po uredbi ali ne), lahko oddate vlogo za pomoč po ZPGOPEK za celotno obdobje leta 
2023. 
 

156. Podjetje B je bilo ustanovljeno oktobra 2022 in sicer z oddelitvijo dela premoženja 
družbe A na novoustanovljeno družbo B (pravno nasledstvo). Podjetje B bi po vseh 
kriterijih moralo biti klasificirano kot srednje veliko (število zaposlenih je 4, predvidena 
višina prihodkov je 9-10mio EUR/leto, vrednost aktive je 21mio EUR) in kot tako 
upravičeno do regulirane cene elektrike po Uredbi o določitvi cene električne energije za 
mikro, mala in srednja podjetja. Vendar pa je v evidenci o velikosti podjetij za namen 
izvajanja Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja ki jo je 
vzpostavil SODO za namen posredovanja podatkov dobaviteljem, podjetje B zavedeno kot 
NEOPREDELJENO in kot takšno ni upravičeno do regulirane cene. Obrnili smo se na SODO, 
kjer so nam pojasnili, da evidenco pripravljajo na podlagi kategorizacije velikosti podjetij, 
prejete od MGRT. Obrnili smo se tudi na MGRT, vendar zaenkrat še nismo dobili njihovega 
odgovora. Naše vprašanje je, če ravnamo pravilno, če podjetje B zaprosi za subvencijo, v 
primeru, da bo njegov status spremenjen na način, da bo upravičen do regulirane cene, pa 
vlogo za subvencijo za obdobje do 30.6. umaknemo? 

 
Sezname upravičencev po Uredbi usklajujeta SODO in MGTŠ in bodo dogovorjeni do odprtja spletne 
aplikacije. V kolikor boste uvrščeni med upravičence po Uredbi, vam aplikacija ne bo dovolila vnosa 
podatkov za prvih šest mesecev leta 2023, tj. za čas veljavnosti Uredbe. Več vam v tem trenutku ne 
moremo odgovoriti. 
 

157. Imamo najemnike, ki jim vsak mesec prefakturiramo stroške električne energije, 
kar nas uvršča v kategorijo posrednega dobavitelja. Glede na to bi morali na podlagi 4. 
odstavka 16. člena posredovati podatke o cenah in porabljenih količinah za upravičence. Po 
informacijah s strani najemnikov nihče ne namerava zaprositi za pomoč po temu zakonu. 
Ali moramo vseeno posredovati podatke? 

 
Posredni dobavitelj bo moral v skladu z navodili pristojnega organa posredovati podatke samo za 
tiste najemnike, ki bodo oddali vloge. 
 

158. Smo najemniki, lastnih prostorov nimamo. Kot takšni se ne moremo uvrstiti v tip 
odjemalca na podlagi uredbe, ki določa velikost uporabnika na podlagi priključne moči, saj 
nimamo nobenega priključka. Elektriko nam zaračunavata dva dobavitelja, torej 
najemodajalca, ki preračunata stroške po enaki ceni. Eden od njiju spada med velike, eden 
pa med male odjemalce.  
Ker ZPGOPEK določa upravičenost pomoči na podlagi tega, kam spadamo mi kot končni 
uporabniki, me zanima, kako naj torej določimo, v katero velikost spadamo mi. 

 
V kolikor niste upravičenec po uredbi (ne glede na to, ali je najemodajalec upravičenec po uredbi ali 
ne), lahko oddate vlogo za pomoč po ZPGOPEK za celotno obdobje leta 2023. 
Za razlago upravičenosti po Uredbi nismo pristojni, zato prosimo, da se obrnete na pristojno 
ministrstvo MOPE. 
 



                                                              
159. Ali bo potrebno vlogo za subvencije poslati kot vsoto porabe energije po merilnih 

mest ali za vsako merilno mesto posebej. 
 
Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec izračunate skupno porabo (MT+VT) ter ceno na enoto 
v MWh na podlagi vseh računov in merilnih mest, s katerimi razpolagate. 
 

 

160. V primeru, da se izračuna povprečna cena januar 2023, podjetje ne zadostuje 
pogojem razpisa ca. 90,40 eur/MWh, v primeru, da se upošteva samo drugi del meseca 
128,4eur/MWh pa podjetje zadostuje pogojem razpisa. Je pa dejstvo, da bo podjetje imelo 
za naprej to višjo ceno. Enako vprašanje tudi za preračun 2023; ali naj upoštevamo višjo 
vrednost ali povprečno vrednost? 

 
Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec ocenite skupno porabo (MT+VT) ter ceno na enoto v 
MWh. 
 

161. Ali resnično tudi oseba, ki oddaja vlogo potrebuje svoje digitalno potrdilo? Pri 
oddaji za 2022 to ni bilo potrebno, saj je bilo dovolj pooblastilo, ki ga je podpisal zakoniti 
zastopnik. 

 
Ne. Glejte odgovor št. 8 pod Tehničnimi vprašanji. 
 

162. Za upravičenca iz gospodarske panoge prodaje modnih izdelkov se zanimamo za 
možnosti pomoči iz naslova ZPGOPEK. V zvezi s tem nas zanima: 

- Ali lahko upravičenec v okviru ene vloge uveljavlja strošek energentov na večjih lokacijah 
(Poslovna enota Ljubljana, Poslovna enota Maribor)? 

 
DA. Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec ocenite skupno porabo (MT+VT) ter ceno na 
enoto v MWh za vse lokacije in merilna mesta. 

- Ali drži, da do pomoči po ZPGOPEK niso upravičena podjetja, ki si bodo v letu 2023 ali za leto 
2023 izplačala dobiček, lastne delnice ali lastne poslovne deleže in nagrade ali poslovno 
uspešnost poslovodstvu? 

DA. Ta omejitev je določena v 12. odstavku 16. člena. 
 

163. Prosim za informacijo kaj lahko pripravimo pred oddajo vloge (brala sem namreč, 

da obstajajo navodila kaj potrebujemo) in kaj potrebujemo za registracijo v aplikacijo JRP. 

ODG: Odgovore najdete na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. 

164. Zanima nas, kako se bo izvajal korekcijski postopek (7. odstavek 16. člena 

ZPGOPEK) v primeru, ko ima podjetje za prvo polovico leta elektriko zakupljeno po 

bistveno višji ceni kot v drugi polovici leta. Se bo korekcijski postopek izvajal na letni ravni 

oziroma na mesečni ali polletni? 

Ponazorili bomo na konkretnem primeru s poenostavljenimi vrednostmi. Predpostavimo, da je na 
podlagi cen električne energije podjetje za prvo polovico leta upravičeno do 250 enot pomoči na 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
mesec (6x250, skupaj 1.500 enot), za drugo polovico leta pa do 125 enot pomoči na mesec (6x125, 
skupaj 750 enot). Ocenjena letna vrednost pomoči bi torej znašala 2250 enot, ena dvanajstina tega 
zneska pa bi znašala 187,50 enot. 
  
Ker se izplača 80% ene dvanajstine enot pomoči, bi podjetje dobilo izplačilo 150 enot pomoči 
mesečno, iz česar izhaja, da bi za prvo polovico leta dobilo izplačano manjšo pomoč od pomoči, do 
katere je upravičeno, v drugi polovici leta pa večjo pomoč od pomoči, do katere je upravičeno. 
  
Vprašanja: 
Ali se bo korekcijski postopek izvajal na način, da bo podjetje na letni ravni pridobilo celotnih 2250 
enot pomoči? 
Ali se bo razlika, ki jo je podjetje v prvi polovici leta 2023 dobilo premalo izplačano, upoštevala pri 
izplačilih v drugi polovici leta 2023 (se bodo le-ta povečala)? 
Če je odgovor na zgornje vprašanje negativen, torej se premalo izplačana pomoč za prvo polovico 
leta 2023 ne bo odrazila pri povečanju v drugi polovici leta 2023, ali se bo premalo izplačan znesek 
za prvo polovico leta 2023 upošteval pri končnem obračunu do 28.02.2024? 
Ali obstaja možnost, da se bo korekcijski postopek izvajal na način, da se bo gledalo zgolj mesečne 
zneske in za prvo polovico leta podjetje ne bo dobilo razlike do zneska pomoči, do katere je bilo 
upravičeno, za drugo polovico leta pa bo razliko celo moralo vračati? 
 
Izplačilo pomoči in korekcijski postopek je opisan v 14.členu ZPGOPEK. 
 

165. Naše podjetje ima enega zakonitega zastopnika, ki bo v času med 21. 2. – 28. 2. 
2023 odsoten. V času odsotnosti vedno pooblasti osebo v podjetju, ki ga nadomešča (pisno 
pooblastilo). Pooblaščena oseba imam tudi Halcom digitalno potrdilo. Ali lahko 
pooblaščenec odda vlogo v času odsotnosti zakonitega zastopnika? In če ne v opisanem 
primeru, prosim za info kako se ga lahko pooblasti. 

 
Vlogo mora podpisati zakoniti zastopnik podjetja. Pooblastila drugim osebam v primeru odsotnosti 
zastopnika ne bodo sprejeta. 
 

166. iz izpisa sodnega registra družbe  je razvidno, da družbo zastopata skupno dva 
direktorja, pri čemer se eden izmed njiju konstantno nahaja v tujini (Nemčiji) in prav tako 
nima pridobljenega kvalificiranega digitalnega potrdila slovenskega izdajatelja.  
 
Zanima nas, ali je možno in dopustno, da drugi direktor (ki se nahaja v Nemčiji) izda 
»posebno pooblastilo«, da pooblašča direktorja v Sloveniji za oddajo in podpis te vloge (iz 
zakona ZPGOPEK), pri čemer (v kolikor je to potrebno), se pooblastilo overi še pri notarju v 
Nemčiji in bi se kot priloga priložilo pri oddaji te vloge. 

  Žal to ni mogoče. 
 
Vprašamo, ali bo možno oddati priloge pri oddajanju vloge iz ukrepa sofinanciranja visokih 

cen energentov. 
 V zvezi z zgoraj zastavljenim vprašanjem priloge niso predvidene. 
 

167. Podjetje je imelo v začetku leta 2021 omejeno poslovanje zaradi Covida. Stroški 
elektrike in plina so vseeno nastali vendar v manjši meri kot običajno. Ali se vseeno 
upošteva obdobje leta 2021? 

 



                                                              
V tem primeru se lahko upošteva tudi obdobje leta 2019. 

168. V septembru 2022 smo podaljšali pogodbo o dobavi električne energije z 
dobaviteljem XXX. Do 9.11.2022 smo v okviru te oz. prejšnje pogodbe zakupili 45% 
potrebne elektrike za 2023, po 9.11.2022 pa še preostalih 55%. Ali smo kot malo podjetje 
upravičeni do regulirane cene elektrike v skladu z Uredbo o določitvi cene električne 
energije za MSP (za celotno količino ali vsaj za del kupljen po 9.11.2022) ali le pomoči po 
ZPGOPEK? 

Za tolmačenje upravičenosti po uredbi nismo pristojni, zato se prosimo obrnite na pristojno 
ministrstvo MOPE. 
 

169. Zanima me, ali je potrebno zneske dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 2.1 in/ali 2.4. 

začasnega okvira vnašati tudi za nadrejena podjetja v tujini, ali samo za podjetja  v 

Sloveniji?  

 

Podatke se vnaša samo za podjetja v SLO. 

 

Po kriterijih spadamo med podjetje, ki ima z Uredbo o določitvi cene električne energije za 

mikro, mala in srednja podjetja regulirano ceno. 

Uredba velja do 30.6.2023. 

Oddali bomo prijavo  v skladu z ZPGOPEK za enostavno pomoč za gospodarstvo.   

  

Kaj bo v primeru, da bo uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in 

srednja podjetja podaljšana po 28.2., ko bomo že oddali prijavo? 

1.Ali bomo po oddaji prijave za ZPGOPEK in bo ta odobrena, izgubili pravico do regulirane 

cene v skladu z uredbo? 

2.Ali bomo potem še lahko koristili regulirano ceno po uredbi, ali bomo s prijavo za pomoč 

po ZPGOPEK to pravico izgubili ? 

  

Prijava po ZPGOPEK ne vpliva na upravičenost do regulirane cene po uredbi. V kolikor bo uredba 

podaljšana, bodo upravičenci pozvani k vračilu sredstev po ZPGOPEK. 

 

170. Zakonska omejitev je, da mora podjetje v katerem je prišlo v letu 2023 oz. za leto 2023 do 

izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, prejeto 

pomoč vrniti.  

Imamo enočlansko upravo-direktorja,  ki vodi družbo  in prokurista, ki družbo zastopa-

vpisan je v registru AJPES. Prokurist nima sklenjene pogodbe o poslovodenju, niti nima 

funkcije vodenja in odločanja. 

Sprašujemo ali se pri definiciji prokurista (ali/če se šteje k poslovodstvu) lahko sklicujemo 

na tolmačenje FURS-a, kaj je poslovodstvo (v povezavi z 99.čl. ZIUZEOP in 18.čl. ZIUOOPE, 

pri t.i. korona pomočeh) 

Tolmačenje FURS-a je sledeče: 

Prokurist po Zakonu o gospodarskih družbah sicer izvaja določene poslovodne funkcije, 

vendar ne gre za poslovodno osebo, saj je prokura oblika posebnega pooblastila, ki ne 

izhaja iz samega zakona. 

Prokurist torej ne predstavlja poslovodstva, zato v primeru izplačila nagrad prokuristu oz. 

dela plač za poslovno uspešnost prokuristu, ki je v delovnem razmerju, delodajalcu 



                                                              
prejetih sredstev, ki so mu bila izplačana na podlagi protikoronskih ukrepov, ni potrebno 

vračati. 

 

Odg: Tako je. 

 

171. POMEMBNO: Upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno 

električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in 

srednja podjejta (Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23), niso upravičeni do pomoči za 

gospodarstvo za električno energijo za obdobje trajanja te uredbe. Če želijo ti isti 

upravičenci uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, morajo že v februarju oddati vlogo 

skladno z ZPGOPEK. 

Ali si pravilno razlagam, da če imamo regulirano ceno električne energije, ne zaprosimo za 

pomoč za odboje 1-6 2023? 

Kaj naredimo v našem primeru, ko je naša cena za malo tarifo (MT) nižja od Uredbine in 

višja tarifa (VT) nižja od uredbine?  

 

Tako je. V kolikor pa želite uveljavljati pomoč za drugo polovico leta, morate vlogo za to obdobje prav 

tako oddati do konca februarja. Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec izračunate skupno 

porabo (MT+VT) ter ceno na enoto v MWh. 

 

172. Smo teniški klub, neprofitno športno društvo, ustanovljeno in registrirano kot društvo 

leta 2016. Aprila 2023 smo z najemnikom Iskra d. o. o. podpisali pogodbo o najemu 

teniških igrišč. Pred tem smo najemali igrišča s strani mestne občine Ljubljana, a smo 

morali zaradi napovedi gradnje Atletskega stadiona igrišča zapustiti. Prve račune za 

elektriko, ki nam jih pošilja Iskra d. o. o. o smo začeli prejemati z julijem 2023, pred tem 

račun za elektriko nismo nikoli prejemali. Sprva so bile vsote računov normalne, z zimsko 

sezono, ko smo postavili 3 balone, da lahko naši člani, večinoma otroci, trenirajo, so se 

povišale na cca. 2500 €. Z januarjem nam je Iskra  d. o.o. dvignila kilovatno uro iz 0;18 in 

0,11 na 0,47 in 0,30. Račun, ki smo ga prejeli za mesec januar 2023 petek znaša kar 6.100 

EUR. Te vsote enostavno ne moremo pokriti, najemnik predlaga, da zaprosimo za 

subvencijo. Prosim za povratno informacijo ali smo do subvencije upravičeni, saj bomo 

sicer klub zaprli in prenehali z delovanjem.  

 

Z vidika statusno-pravne oblike ste lahko upravičeni d pomoči, v kolikor ste pravna oseba zasebnega 

prava, ki je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja društva. Upravičenec je upravičen do enostavne 

pomoči za gospodarstvo, če se mu v letu 2023 cena energentov poveča za najmanj 1,5-kratnik 

referenčne cene za leto 2021. 

 

173. Smo mali poslovni odjemalec vendar imamo v najemu en obrat na drugi lokaciji. 

Najemodajalec je veliki poslovni odjemalec in nima regulirane cene el. Energije, zato nam 

jo zaračunava po precej višji ceni. Ali smo za ta obrat  upravičeni do enostavne pomoči za 

gospodarstvo? 

 

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). 

 



                                                              
174. Pišemo vam v imenu naše stranke, ki je prejela Obvestilo o razpisu za energetske 

subvencije 2023. Stranka je obvestilo prejela od njihovega najemodajalca, ki je eden 

izmed večjih trgovskih centrov Slovenji. Stranka ima poleg te fizične trgovine tudi druge 

poslovalnice v drugih trgovskih centrih. 

  

Na podlagi razpoložljivih informacij smatramo, da je stranka upravičena do enostavne 

pomoči za gospodarstvo, saj ima v Slovenji tri poslovalnice za katere plačuje bruto znesek 

za električno energijo v znesku cca. 100 EUR + 300 EUR + 400 EUR na mesec. Zaradi 

strukture stranke je digitalna oddaja vloge preko spletne aplikacije precejšen organizacijski 

zalogaj, zaradi česar se bi pred tem radi pri vas pozanimali o dodatnih informacijah. 

Vprašanja imamo glede naslednjih zadev: 

 

1. 1,5 kratnik povprečja cen za energente iz 2021 pomeni povišanje cene električne energije 

za 150% iz leta 2021? 

 

Če imamo 100 enot, potem povečanje za 1,5-kratnik pomeni končno vrednost 150 enot. 

 

 

1. Stranka je prejela Obvestilo o razpisu za energetske subvencije 2023 le od enega izmed 

njenih najemodajalcev. Ugibamo, da je stranka upravičena do subvencije za vse njene 

poslovalnice v Slovenji? 

 

 

DA. Uveljavljanje pomoči je vezano na upravičenca, torej pravno osebo v celoti. 

 

1. Ali nam lahko podate približen znesek subvencije do katere je stranka upravičena na 

podlagi zgoraj omenjenih cen električne energije, ki jih stranka plačuje. 

 

Konkretnih predhodnih izračunov ne delamo, prav tako zgoraj navedeni podatki ne zadostujejo za 

izračun pomoči. 

 

175. Glede na to, da bo 1. vlogo potrebno oddati najkasneje do 28.2.2023 za obdobje jan-mar 

2023, me zanima ali se bodo podatki za februar in marec ocenili, saj v tem času še ne 

bomo prejeli računa od dobavitelja. 

 

Do 28.2.2023 se oddajajo ocenjene vrednosti o količini in ceni na enoto za celotno upravičeno 

obdobje (jan - dec 2023). Pristojni organ bo s strani operaterjev in dobaviteljev prejel dejanske 

podatke in skladno s tem izvedel korekcije izplačil. 

 

176. V podjetju kupujemo energijo s predhodnimi zaklepi in nabavo po dnevnih cenah. V 

primeru električne energije je iz računa razvidno samo povprečje cene VT in MT, v 

primeru zemeljskega plina pa so razvidni vsi posamezni (nad mejo 79 eur/MWH in pod 

mejo 79 eur/MWH) nakupi brez povprečja. V zgornjih slikah vam prilagamo sliko 

konkretnih računov za mesec januar 2023. 

Na webinarju je bilo povedano, da se v kalkulatorju upoštevajo samo povprečne cene in 

količine iz računa. 



                                                              
VPRAŠANJE 1: Ali se pri zemeljskemu plinu prijavi v subvencijo samo tisti del količin, ki 

presega mejo 79 eur ali povprečno celotno količino in povprečno ceno? 

VPRAŠANJE 2: Ali se pri izračunu povprečne cene plina za subvencijo upoštevajo postavke 

3 in 4  (količinska tarifa, prispevki OVE in SPTE)? Namreč pri elektriki pa so vsi dodatki in 

provizije že zajeti v povprečni ceni VT in MT, ki bi jo naj vnašali v kalkulator. 

VPRAŠANJE 3: In kako v primeru elektrike, kjer ni razvidno, koliko elektrike je bilo 

kupljene pod mejo 150 eur/mwh oz. koliko nad to mejo? 

Prosim če lahko na konkretnih primerih prikažete kaj točno se prijavi kot del za 

subvencijo, saj je za naše podjetje to ključnega pomena pri izračunu višine subvencije in 

katero vrsto pomoči bo podjetje koristilo. 

 

 

Na konkretne individualne primere ne odgovarjamo. V vlogi se vnaša celotna količina in povprečna 

cena na enoto energenta. Aplikacija bo upoštevala tisti del zneska, ki je se na podlagi formule in 

pogojev, določenih v zakonu, lahko upošteva pri izračunu upravičenih stroškov in višine pomoči. 

 

177. Če prav razumemo vašo razlago ZPGOPEK, se najemodajalec, ki prefakturira ceno 

električne energije najemniku (gre torej za ločeno odjemno mesto električne energije 

oziroma je poraba energije za najemnika znana na podlagi števca električne energije), 

šteje za posrednega dobavitelja, saj 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. Najemnik pa lahko v primeru, da izpolnjuje pogoje za 

upravičenost do pomoči (pri čemer ni upravičen do regulirane cene po Uredbi o določitvi 

cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja), le‑to zahteva v skladu s 

pogoji iz ZPGOPEK. Najemodajalec ima kot posredni dobavitelj le obveznost posredovati 

podatke o cenah na enoto električne energije za posameznega upravičenca pristojnemu 

organu, pri čemer lahko pristojni organ v primeru nezagotavljanja teh podatkov s strani 

najemodajalca te podatke pridobi tudi od najemnika. 

  

Ali velja isto v primeru, ko električna energija ni neposredno prefakturirana najemniku, 

ampak jo najemodajalec zaračuna na podlagi pogodbenih pogojev v okviru najemne 

pogodbe, sklenjene med najemnikom in najemodajalcem (v tem primeru torej ne gre torej 

za ločeno odjemno mesto električne energije oziroma poraba energije za najemnika ni 

znana, saj ni nameščenega števca električne energije, med najemnikom in najemodajalcem 

ni pogodbe za dobavo električne energije. ampak se cena porabe električne energije 

odmeri npr. pavšalno glede na kvadraturo …)? Cena, ki jo zaračuna najemniku, je namreč 

stvar pogodbenega odnosa, kakor ste tudi sami omenili. Težavo nam predstavljajo ravno ti 

primeri, saj menimo, da so ti uporabniki diskriminirani, saj ne morejo sami zaprositi za 

pomoč za gospodarstvo, prav tako pa za pomoč za ta del električne energije ne morejo 

zaprositi niti njihovi najemodajalci, ker niso dejanski končni odjemalci, kakor razumemo 

ZPGOPEK. Ali se lahko te količine kljub temu vključijo v ocenjeno količino najemodajalca in 

zanje najemodajalec uveljavlja pomoč za gospodarstvo? 

  

Prosim za potrditev našega razumevanja oziroma popravek, v kolikor smo prišli do 

napačnih sklepov, ter za odgovor na zastavljeno vprašanje. 

 



                                                              
Najemniki lahko tudi v tem primeru zaprosijo za pomoč. Posredni dobavitelji pa bodo zanje dolžni 

pristojnemu organu posredovati podatke o dejanski porabi in ceni, ki je bila zaračunana najemniku.   

 

178. Najemodajalec pošlje za obratovalne stroške najemniku račun, ki vključuje tudi električno 

energijo. Najemodajalec računu priloži račun, ki ga je prejel od upravnika in na katerem je 

zaračunana električna energija. Kdo je v tem primeru posredni dobavitelj najemnika, torej 

kdo mora poročati podatke kot posredni dobavitelj, najemodajalec ali upravnik? 

 

Posredni dobavitelj najemnika je najemodajalec. Upravnik je najemodajalcu posredni dobavitelj. 

Upravnik ima po vsej verjetnosti svojega neposrednega zunanjega dobavitelja. 

 

179. Ali četrti odstavek 6. člena ZPGOPEK velja tudi v primeru, ko podjetje poda vlogo za 

enostavno pomoč? Se torej tudi v tem primeru pri izračunu upoštevajo pomoči, ki so jih 

prejela vsa podrejena in nadrejena podjetja upravičenca (npr. tudi osnovne posebne 

pomoči, ki so jih prejela nadrejena in podrejena podjetja. 

 

Tako je. Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega odstavka (ta omenja 

vseh pet vrst pomoči po zakonu, torej tudi enostavno pomoč) se 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. 

 

180. Kako je v primeru, ko ima najemnik trgovskega centra moč odjemnega mesta v višini 

40kw, kar pomeni, da bi spadal pod male gospodinjske odjemalce, ker pa je trgovski 

center oz. podjetje, ki upravlja trgovski center velik poslovni uporabnik, jim potem 

podjetje, ki upravlja trgovski center potem el. energijo naprej zaračuna po ceni, ki ni 

regulirana. Najemnik plačuje el. energijo po ceni za velike poslovne uporabnike, čeprav to 

ni. Ali je najemnik v tem primeru upravičen do subvencije po ZPGOPEK? Ali je takšna 

situacija sploh mogoča oz. ali se šteje samo tisto glavno odjemno mesto, ki ga ima 

trgovski center? 

  

Kako je v tem primeru upoštevajoč uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, 

mala in srednja podjetja v primeru, da je najemodajalec velike poslovni odjemalec, 

najemnik pa spada v MSP, vendar najemnik plačuje najemodajalcu po neregulirani ceni? 

Ali je najemnik v tem primeru upravičen do subvencije v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 

2023? Prosimo za obrazložitev takšnih situacij. 

 

V kolikor ima najemnik svoje odjemno mesto, neodvisno od najemodajalca in ga plačuje 

neposrednemu zunanjemu dobavitelju, potem lahko sodi med odjemalce, ki jih določa člen, 1.a člen 

in drugi odstavek 3. člena Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 

98/22) - kar pomeni, da je njihova priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna 

moč vseh vaših merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW ali pa med odjemalce po Uredbi o določitvi 

cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Za tolmačenje upravičenosti po 

omenjenih uredbah nismo pristojni, zato se brnite neposredno na ministrstvo - MOPE. 

V kolikor najemniku električno energijo zaračunava najemodajalec, je ta njegov posredni dobavitelj. V 

tem primeru najemnik lahko zaprosi za pomoč. 

 



                                                              
181. Smo posredni dobavitelj električne energije najemniku, ki je naše podrejeno podjetje. 

Ali mora naše podrejeno podjetje ločeno oddajati vlogo za subvencijo po ZPGOPEK? 

 

DA. Vsako podjetje oddaja ločeno vlogo. Je pa potrebno v obeh primerih upoštevati najvišjo 

dovoljeno višino pomoči, ki se v primeru nadrejenih in podrejenih podjetij sešteva. Skupna višina 

pomoči za vsa nadrejena in podrejena podjetja ne sme presegati najvišje dovoljene višine pomoči. 

 

182. Smo srednje veliko podjetje, ki je pogodbo z dobaviteljem elekt. energije sklenilo maja 

2022 za leti 2023 in 2024. Cena dobave elekt. energije po pogodbi za leto 2023 presega 

1,5- kratnik povprečne cene za leto 2021, izpolnjujemo pa po ZPGOPEK tudi ostale pogoje, 

ki jih mora izpolnjevati upravičenec za uveljavitev pomoči.  

Ali smo glede na to, da smo podpisali pogodbo o dobavi elekt. energije za leto 2023 in 

2024 pred 9. 11. 2022 upravičeni do enostavne pomoči podjetjem zaradi visokih cen 

energentov tudi v prvem polletju 2023? 

  

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja ne velja za 

upravičence, ki so pogodbo sklenili pred 9.11.2022. ZPGOPEK pa določa tudi ostale pogoje, ki jih 

mora izpolnjevati upravičenec za uveljavitev pomoči. Pogoj, ki ga navajate, je le eden izmed njih. Med 

drugim zakon tudi določa, da do pomoči niso upravičena MSP podjetja, kot jih določa Uredba o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. 

 

183. Sodimo med podjetja, katera so na podlagi Uredbe vlade RS o določitvi cene električne 

energije za mikro, mala in srednja podjetja, ki so končni odjemalci, upravičena do dobave 

električne energije po t.i. reguliranih cenah, torej po ceni  VT 217 EUR/MWh, MT 155,5 

EUR/MWh – t.i. cenovna kapica in sicer za obdobje od 01.01.2023 do 30.06.2023. Zanima 

nas, če smo za leto 2023 upravičeni tudi do pomoči na podlagi Zakona o pomoči 

podjetjem zaradi visokih cen energentov v letu 2023 na podlagi Zakona o pomoči 

gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK (Ur. list RS, št. 163/22). 

 

Upravičeni ste do pomoči za obdobje julij - december 2023. Vlogo morate tudi za to obdobje oddati 

do 28.2.2023 do 12:00 ure. 

 

184. V skladu s 16. členom ZPGOPEK bodo morali neposredni dobavitelji električne energije 

posredovati podatke o dejanski dobavljeni količini in ceni za posameznega upravičenca, s 

čimer bo opravljen t.i. korekcijski postopek. 

Kako se bodo ti podatki preverjali za dobavo na merilna mesta, ki jih upravičenec 

prefakturira npr. najemniku (dobavitelj ima namreč le podatek o dobavi na posamezno 

merilno mesto, ne pa tudi podatka, koliko energenta je upravičenec prefakturiral)? 

Kateri podatek bo potem upoštevan: 

- Ocenjeni podatek, ki ga je upravičenec navedel v vlogi, pri čemer je upošteval zmanjšano 

količino, ki jo je prefakturial 

- Dejanski podatek, ki ga je posredoval dobavitelj o dobavi, pri čemer le-ta ne vključuje 

zmanjšanja za prefakturirane količine 

 

Upravičenec/najemodajalec, ki prefakturira del energentov na najemnika, se po zakonu šteje za 

posrednega dobavitelja najemniku. Tudi za posredne dobavitelje velja obveznost sporočanja 

podatkov enako kot za neposredne dobavitelje, kot je določeno v 4. odstavku 16. člena. 



                                                              
Najemodajalec za del energentov, ki jih proda naprej najemniku, ni upravičen do pomoči, kar pomeni, 

da ta del količin, ki jih dejansko porabi najemnik, ne sme uveljavljati v vlogi za pomoč.  

  

2.Katere pomoči se upoštevajo kot že prejete pomoči – samo pomoč, ki je bila oddana na 

podlagi ZPGVCEP (oddana v novembru 2022) ali še katera druga? 

 

Pomoč po ZGPVCEP se je dodeljevala na podlagi Začasnega okvira. Upravičenec pa mora sam vedeti, 

ali je v preteklem letu uveljavljal še katero drugo subvencijo, ki se je dodeljevala iz točke 2.1 ali 2.4 

Začasnega okvira. 

 

185. Pri oddaji vloge v novembru 2022 smo se na SPIRIT obrnili z vprašanjem, ali je za omejitev 

najvišje pomoči pomembna le skupna ocenjena višina sredstev, ali pa omejitev pri 

kasnejši korekciji sama po sebi predstavlja vsaka posamična napovedana cena in vsaka 

posamična napovedana količina za posamezni mesec november in december. Odgovor 

SPIRIT je bil, da »Okvirna vrednost pomoči za 2. izplačilo ne more biti višja, kot je bila 

izračunana z ocenjenimi vrednostmi«. Podjetje je v novembru in decembru 2022 

prilagajalo količino proizvodnje glede na ceno, pri čemer zmnožek dejanske cene in 

količine v nobenem primeru ni presegel zmnožka skupne napovedane višine sredstev 

pomoči. Glede na odgovor SPIRIT-a pa smo bili pri korekciji vloge v januarju 2023 

negativno presenečeni, da sistem ni dopuščal korekcije posamičnih napovedanih cen 

oziroma količin za posamezni mesec, čeprav bi tudi upoštevajoč korekcijo zmnožek bil 

manjši od skupne ocenjene višine sredstev pomoči. Z ozirom na oddajo vloge za leto 2023 

vam v izogib podobnim nesporazumom zastavljamo naslednje hipotetično vprašanje, 

odgovor na katerega bo upoštevan pri podaji ocen za leto 2023. 

 

  

Primeroma bomo za mesec junij 2023 in za mesec avgust 2023 pri oceni stroškov predvideli 

vsakokrat 100 enot (skupna ocenjena višina pomoči za omenjena dva meseca bo znašala 

torej 200 enot). Dejanski strošek meseca junija bo 80 enot, avgusta pa 120 enot (in torej ne 

bo prekoračena skupna ocenjena višina pomoči 200 enot). Ali bo v tem primeru dovoljeno 

oziroma bo sistem dopuščal za mesec avgust vnesti preseg posamične napovedane količine 

enot iz 100 na 120, glede na to, da je bilo v juliju porabljenih zgolj 80 od napovedanih 100 

enot (in torej skupna ocenjena pomoč za junij in avgust ne bo presežena)? 

 

ZPGOPEK ne predvideva vnosa dejanskih podatkov (korekcij vlog) s strani upravičencev. SPIRIT bo za 

korekcije zneskov uporabil podatke o dejanski porabi in ceni, ki jih bo izmenjaval z operaterji in 

dobavitelji. Pomembno pa je, da skupna ocenjena vrednost zneska pomoči, ki jo boste oddali v vlogi, 

pomeni najvišji dovoljeni znesek pomoči, ki jo lahko prejme upravičenec, tudi če bo dejanska poraba 

višja od načrtovane. Korekcija in izračun na dejanske vrednosti se bo upošteval za celotno obdobje in 

ne na posamezen mesec.      

  

2.Na kakšen način (kdo, do kdaj za posamezni mesec) se bo izvajala korekcija ocenjenih 

stroškov v primerjavi z dejanskimi v letu 2023? 

 

 Postopek izvajanja korekcije, zavezanci in poročanje ter roki so navedeni v 16. členu ZPGOPEK.  

  



                                                              
 3.Ali pravilno razumemo 16. člen ZPGOPEK, da se bosta izvedli samo dve korekciji, in sicer 

(1) za razliko med dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo in izračunom višine 

pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 pri mesečnih 

izplačilih v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023, ter (2) za obdobje od 1. julija 

2023 do vključno 31. decembra 2023 pri poračunu, ki se bo izvedel do 28. februarja 2024? 

  

Postopek izvedbe korekcije je jasno zapisan v 7. odstavku 16. člena: Razliko med dejanskim izplačilom 

pomoči za gospodarstvo in izračunom višine pomoči za gospodarstvo na podlagi podatkov iz tretjega, 

četrtega in petega odstavka tega člena za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 pristojni 

organ upošteva pri mesečnih izplačilih v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023 (korekcijski 

postopek). Ugotovljena odstopanja med dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo in izračunom 

višine pomoči na podlagi podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena za obdobje od 

1. julija 2023 do vključno 31. decembra 2023 pristojni organ upošteva pri poračunu, ki ga izvede do 

vključno 28. februarja 2024. Izplačana pomoč za gospodarstvo ne more presegati ocenjene višine 

pomoči v vlogi iz 12. člena tega zakona. 

  

4.Iz tretjega odstavka 5. člena ZPGOPEK izhaja, da se za izračun upravičenih stroškov za 

posebne pomoči lahko upošteva največ 70 odstotkov upravičenčeve porabe v istem 

obdobju v letu 2021. Zanima nas, ali bo oziroma mora biti kot osnova za obračun porabe za 

posamezni mesec 2023 upoštevana celotna poraba v 2021, pomnožena s faktorjem 0,7 in 

deljena z 12, ali bo nasprotno kot podlaga upoštevana poraba v istem posameznem 

mesecu iz leta 2021, za katerega se računa poraba v 2023 (torej, ali mora biti pri obračunu 

porabe npr. za mesec april 2023 upoštevana 70% porabe konkretno iz meseca aprila 2021, 

ali povprečna poraba v celem letu 2021, pomnožena s faktorjem 0,7 in deljena z 12)? 

 

 

Upravičenec v vlogi odda dejanske podatke za posamezen mesec leta 2021. Upoštevanje omejitev, ki 

jih določa zakon, bo vgrajeno v sami aplikaciji, ki bo vse omejitve avtomatsko izračunala na podlagi 

oddanih podatkov s strani upravičenca. Pomembno je, da za vsak mesec leta 2021 vnesete dejansko 

porabljeno količino ter povprečno ceno na enoto v posameznem mesecu.   

 

5. Iz tretjega odstavka 6. člena ZPGOPEK izhaja, da lahko upravičenec prejme enostavno 

pomoč za gospodarstvo do skupne višine največ 2 milijona eurov, pri čemer se v skupno 

pomoč vštevajo vse pomoči, prejete na podlagi oddelka 2.1. začasnega okvira. Ali to 

pomeni, da se višina prejetih sredstev pomoči po ZPGVCEP za obdobje od 1.6.2022 do 

31.12.2022 všteva v skupno omejitev največ 2 milijona eurov po ZPGOPEK (torej, ali se bo 

podjetju, ki bo za 2023 izbralo enostavno pomoč, pridobljena pomoč za obdobje 2022 v 

višini npr. 300.000 EUR vštela v omejitev 2 mio EUR in bo podjetje za obdobje leta 2023 

omejeno na največ 1,7 mio EUR)? 

 

Odg: Tako je. 

 

186. Od našega dobavitelja električne energije smo  na naše vprašanje: 

V računu za električno energijo je upoštevana cena po pogodbi. Ali za XXX ne velja uredba 

o določitvi električne energije, glede na to, da je bila pogodba sklenjena pred 09.11.2022? 

dobili naslednji odgovor: 



                                                              
zahvaljujemo se vam za poslano vprašanje. Drži, da v vašem primeru je upoštevana 

pogodbena cena. Uredba o določitvi električne energije pa velja za vse odjemalce, katerih 

nazivna moč merilnega mesta je manjša od 43 kW oziroma seštevek vseh merilnih mest ne 

presega 86 kW. Vaše merilno mesto ima priključno moč 280 kW in posledično niste 

upravičeni do uredbene cene. 

Ali to pomeni, da se lahko prijavimo razpis za pomoč gospodarstvu za celo leto, ne samo za 

drugo polovico leta, kot smo nameravali? 

 

Tako je. Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. septembra 2022 

dalje, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz 

plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) oziroma 1. člen Uredbe o določitvi cene električne 

energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22). V kolikor niste upravičenec po teh uredbah, lahko 

prejmete pomoč. 

Potrebno pa je tudi preveriti, ali imate kot MSP podjetje regulirano ceno na podlagi Uredbe o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/2022). Če 

ste upravičenec z regulirano ceno, potem za čas veljavnosti te uredbe niste upravičeni do pomoči po 

ZPGOPEK (torej za obdobje jan - jun 2023). 

 

Zanima nas, če je naše podjetje upravičeno tudi do dodatne pomoči kljub temu da 

spadamo pod ukrep kapice. Konec leta, 27.12.2022 smo bili prisiljeni skleniti pogodbo o 

dobavi električne energije po takratni ceni, VT 444,78 EUR/MWh in MT 285,36 EUR/MWh. 

Z uvedbo kapice  smo prešli na ceno 217 EUR. Kar pa je precej več kot smo plačevali v letu 

2022 kjer je bila cena VT 79,86 EUR in MT 57,71 EUR. Leta 2021 smo imeli še nižje cene. 

 

 

V kolikor spadate med upravičence na podlagi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, 

mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 167/2022), za obdobje januar - junij 2023 niste upravičeni 

do pomoči. 

 

187. Podjetje večino EE kupi neposredno pri zunanjem dobavitelju (za objekte v svoji lasti), le 

del EE plačuje najemodajalcem za prostore, ki jih ima v najemu. Ali se v izračunu 

povprečne (referenčne) cene za leto 2021 pri uveljavljanju enostavne in osnovne posebne 

pomoči upošteva tudi cena in količina EE, ki jo je podjetje plačalo v letu 2021 

najemodajalcem? Ali to velja tudi v primeru, če podjetje pomoči za EE, ki jo plačuje 

najemodajalcem ne bo uveljavljalo, pač pa samo za tisti del, ki jo nabavlja neposredno od 

dobaviteljev EE? 

 

V izračunu se lahko upošteva tako energija, kupljena s strani neposrednega zunanjega dobavitelja, 

kot s strani najemodajalca (v tem primeru posrednega dobavitelja). 

 

188. Smo najemodajalec. Vlogo za lastno porabo bomo  oddajali po 8. členu ZPGOPEK, ker v 

skupini presegamo mejo 2 mio. EUR.  

Ali lahko končni uporabniki – najemniki na naših merilnih  oddajajo vlogo po 7. členu? 

Izračunana pomoč končnih uporabnikov je nižja od 2 mio. €. 

 



                                                              
Najemniki oddajajo samostojne vloge in se sami odločijo, za katero vrsto pomoči bodo zaprosili. V 

kolikor imajo nadrejena ali podrejena podjetja, se znesek njihove pomoči sešteva in skupaj ne morejo 

prejeti več kot je najvišja dovoljena skupna višina pomoči. 

 

189. Prosim za dodatno obrazložitev upravičenega energenta tehnološka para. V našem 

proizvodnem procesu proizvajamo tehnološko paro z Utekočinjenim naftnim plinom in ne 

zemeljskim plinom. 

Ali smo v tem primeru upravičeni tudi do povračila razlike za UNP? 

 

Strošek UNP ne spada med upravičene stroške energentov po ZPGOPEK. 

 

190. DEJANSKO STANJE: Dobavitelj električne energije izstavlja račune za elektriko 

najemodajalcu (ki je veliko podjetje), najemodajalec pa nato te stroške električne energije 

prefakturira naši družbi kot najemniku (ki je mikro, mala oz. srednja družba). Naša 

družba, ki je glede na povedano končni odjemalec po Uredbi o določitvi cene električne 

energije za mikro, mala in srednja podjetja (v nadaljevanju: Uredba), je torej upravičena 

do “kapice” po navedeni Uredbi. 

  

1. Ali je dobavitelj električne energije pri izstavitvi računa najemodajalcu v  predmetnem 

primeru dolžan upoštevati “kapico” po Uredbi? 

2. V primeru, da je odgovor na vprašanje a) NE: Ali je najmodajalec pri prefakturiranju 

stroškov električne energije najemniku v predmetnem primeru dolžan upoštevati 

“kapico” po Uredbi? 

3. V primeru, da sta odgovora na vprašanji a) in b) NE: Kako naj naša družba v 

predmetnem primeru uresniči svojo pravico do “kapice” po Uredbi? 

4. Ali je naša družba v predmetnem primeru v obdobju veljavnosti Uredbe upravičena do 

pomoči po ZPGOPEK (ne glede na novelo ZPGOPEK-A)? 

  

V zvezi z upravičenostjo po Uredbi se z vprašanji obrnite na pristojno ministrstvo (MOPE). V kolikor 

spadate med upravičence po Uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK v obdobju veljavnosti 

uredbe (prvo polletje 2023). 

 

191. Vezano na razpis 'Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi 

Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)' in 

rubriko 'vprašanja in odgovori', oboje objavljeno na spletni strani spiritslovenia.si, v 

nadaljevanju tega sporočila postavljamo vprašanja vezana na Uredbo o določitvi cene 

električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, vse kot sledi: 

  

1. Smo veliko podjetje. Uveljavljali bomo enostavno pomoč. Smo pa tudi najemniki na 

določenih lokacijah. Elektriko nam najemodajalec, ki je malo podjetje (za njega velja 

Uredba o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja) prefakturira 

po ceni iz uredbe (kapica).  

  

Ali lahko mi kot veliko podjetje kljub temu oddamo vlogo do 28.02.2023 za subvencijo tudi 

za to prefakturirano količino električno energijo po ceni iz uredbe (kapica) za obdobje 

01.01.2023 do 30.06.2023, ki nam jo prefakturira najemodajalec, ki jemalo podjetje, saj je 

ta cena iz uredbe (kapica)  še vedno višja (1,5 kratnik) kot je naša cena iz leta 2021? 



                                                              
Ali bi se to morda smatralo kot, da smo dobili dvojno pomoč ? 

 

V kolikor ste veliko podjetje in niste upravičenec po uredbi (ne glede na to, ali je najemodajalec 

upravičenec po uredbi ali ne), lahko oddate vlogo za pomoč po ZPGOPEK za celotno obdobje leta 

2023. 

  

2. Smo veliko podjetje, ki bo uveljavljalo subvencijo (enostavna pomoč). Na določenih 

lokacijah smo tudi najemodajalec. Našim najemnikom prefakturiramo elektriko (določeni 

so celo na pavšalu glede na m2). Električno energijo, ki jo prefakturiramo bomo odšteli pri 

vložitvi subvencije. 

  

A.) Ali drži, da kot najemodajalec nismo dolžni poročati pristojnemu organu v skladu z 

4. odstavkom 16. člena ZPGOPEK podatkov o ceni in količini za naše najemnike, v 

primeru da najemniki NE bodo uveljavljali subvencije (ne bodo upravičenci) ? 

 

Najemodajalec kot posredni dobavitelj bo pristojnemu organu poročal podatke samo za 

upravičence/najemnike, ki bodo oddali vlogo po ZPGOPEK. 

 

Elektriko tudi po našem mnenju NE prodajamo na organiziranem trgu v skladu z 2. 

odstavkom 19. člena ZPGOPEK. (ne prodamo elektrike po višji nabavni ceni, sploh pa ne na 

organiziranem trgu ampak jo samo prefakturiramo najemnikom). 

  

Ali drži, da kot najemodajalec (tudi upravičenec) nismo dolžni poročati pristojnemu organu 

v skladu z 3. odstavkom 19. člena ZPGOPEK mesečno podatke za prefakturirano količino 

električne energije svojim najemnikom ? 

 

Kot najemodajalec, ki prefaktutira del energije najemnikom, ste posredni dobavitelj in za vas velja 

obveznost poročanja podatkov na podlagi 4. odstavka 16. člena. Poročanje ne bo mesečno, ampak v 

dveh obdobjih, kot določa 6. odstavek 16. člena: 

Rok za posredovanje podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena pristojnemu organu 

je: 

– 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. 

 

192. Podjetje B je bilo ustanovljeno oktobra 2022 in sicer z oddelitvijo dela premoženja družbe 

A na novoustanovljeno družbo B (pravno nasledstvo). Podjetje B bi po vseh kriterijih 

moralo biti klasificirano kot srednje veliko (število zaposlenih je 4, predvidena višina 

prihodkov je 9-10mio EUR/leto, vrednost aktive je 21mio EUR) in kot tako upravičeno do 

regulirane cene elektrike po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in 

srednja podjetja. Vendar pa je v evidenci o velikosti podjetij za namen izvajanja Uredbe o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja ki jo je vzpostavil SODO za 

namen posredovanja podatkov dobaviteljem, podjetje B zavedeno kot NEOPREDELJENO 

in kot takšno ni upravičeno do regulirane cene. Obrnili smo se na SODO, kjer so nam 

pojasnili, da evidenco pripravljajo na podlagi kategorizacije velikosti podjetij, prejete od 

MGRT. Obrnili smo se tudi na MGRT, vendar zaenkrat še nismo dobili njihovega odgovora. 

Naše vprašanje je, če ravnamo pravilno, če podjetje B zaprosi za subvencijo, v primeru, da 



                                                              
bo njegov status spremenjen na način, da bo upravičen do regulirane cene, pa vlogo za 

subvencijo za obdobje do 30.6. umaknemo? 

 

Sezname upravičencev po Uredbi usklajujeta SODO in MGTŠ in bodo dogovorjeni do odprtja spletne 

aplikacije. V kolikor boste uvrščeni med upravičence po Uredbi, vam aplikacija ne bo dovolila vnosa 

podatkov za prvih šest mesecev leta 2023, tj. za čas veljavnosti Uredbe. Več vam v tem trenutku ne 

moremo odgovoriti. 

 

193. Imamo najemnike, ki jim vsak mesec prefakturiramo stroške električne energije, kar nas 

uvršča v kategorijo posrednega dobavitelja. Glede na to bi morali na podlagi 4. odstavka 

16. člena posredovati podatke o cenah in porabljenih količinah za upravičence. Po 

informacijah s strani najemnikov nihče ne namerava zaprositi za pomoč po temu zakonu. 

Ali moramo vseeno posredovati podatke? 

 

Posredni dobavitelj bo moral v skladu z navodili pristojnega organa posredovati podatke samo za 

tiste najemnike, ki bodo oddali vloge. 

 

194. Smo najemniki, lastnih prostorov nimamo. Kot takšni se ne moremo uvrstiti v tip 

odjemalca na podlagi uredbe, ki določa velikost uporabnika na podlagi priključne moči, 

saj nimamo nobenega priključka. Elektriko nam zaračunavata dva dobavitelja, torej 

najemodajalca, ki preračunata stroške po enaki ceni. Eden od njiju spada med velike, 

eden pa med male odjemalce.  

Ker ZPGOPEK določa upravičenost pomoči na podlagi tega, kam spadamo mi kot končni 

uporabniki, me zanima, kako naj torej določimo, v katero velikost spadamo mi. 

 

 

 

V kolikor niste upravičenec po uredbi (ne glede na to, ali je najemodajalec upravičenec po uredbi ali 

ne), lahko oddate vlogo za pomoč po ZPGOPEK za celotno obdobje leta 2023. 

Za razlago upravičenosti po Uredbi nismo pristojni, zato prosimo, da se obrnete na pristojno 

ministrstvo MOPE. 

 

195. Zanima me, ali lahko oddam vlogo za pomoč v primeru, da imam digitalno potrdilo, nisem 

pa zastopnik poslovnega subjekta. 

 

Postopek oddaje vloge lahko izvaja pooblaščena oseba s strani zakonitega zastopnika, vlogo pa mora 

podpisati zakoniti zastopnik. 

 

196. V primeru, da se izračuna povprečna cena januar 2023, podjetje ne zadostuje pogojem 

razpisa ca. 90,40 eur/MWh, v primeru, da se upošteva samo drugi del meseca 

128,4eur/MWh pa podjetje zadostuje pogojem razpisa. Je pa dejstvo, da bo podjetje 

imelo za naprej to višjo ceno.  

Enako vprašanje tudi za preračun 2023; ali naj upoštevamo višjo vrednost ali povprečno 

vrednost? 

 

Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec ocenite skupno porabo (MT+VT) ter ceno na enoto v 

MWh. 



                                                              
 

197. Ali resnično tudi oseba, ki oddaja vlogo potrebuje svoje digitalno potrdilo? Pri oddaji za 

2022 to ni bilo potrebno, saj je bilo dovolj pooblastilo, ki ga je podpisal zakoniti zastopnik.  

 

Ne. Glejte odgovor št. 8 pod Tehničnimi vprašanji. 

 

198. Za upravičenca iz gospodarske panoge prodaje modnih izdelkov se zanimamo za možnosti 

pomoči iz naslova ZPGOPEK. V zvezi s tem nas zanima:  

 

- Ali lahko upravičenec v okviru ene vloge uveljavlja strošek energentov na več lokacijah? 

 

DA. Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec ocenite skupno porabo (MT+VT) ter ceno na 

enoto v MWh za vse lokacije in merilna mesta. 

 

- Ali drži, da do pomoči po ZPGOPEK niso upravičena podjetja, ki si bodo v letu 2023 ali za 

leto 2023 izplačala dobiček, lastne delnice ali lastne poslovne deleže in nagrade ali 

poslovno uspešnost poslovodstvu? 

 

DA. Ta omejitev je določena v 12. odstavku 16. člena. 

 

199. Prosim za informacijo kaj lahko pripravimo pred oddajo vloge (brala sem namreč, da 

obstajajo navodila kaj potrebujemo) in kaj potrebujemo za registracijo v aplikacijo JRP. 

 

Odgovore najdete na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. 

 

 

 

200. Zanima nas, kako se bo izvajal korekcijski postopek (7. odstavek 16. člena ZPGOPEK) v 

primeru, ko ima podjetje za prvo polovico leta elektriko zakupljeno po bistveno višji ceni 

kot v drugi polovici leta. Se bo korekcijski postopek izvajal na letni ravni oziroma na 

mesečni ali polletni? 

Ponazorili bomo na konkretnem primeru s poenostavljenimi vrednostmi. Predpostavimo, 

da je na podlagi cen električne energije podjetje za prvo polovico leta upravičeno do 250 

enot pomoči na mesec (6x250, skupaj 1.500 enot), za drugo polovico leta pa do 125 enot 

pomoči na mesec (6x125, skupaj 750 enot). Ocenjena letna vrednost pomoči bi torej 

znašala 2250 enot, ena dvanajstina tega zneska pa bi znašala 187,50 enot. 

Ker se izplača 80% ene dvanajstine enot pomoči, bi podjetje dobilo izplačilo 150 enot 

pomoči mesečno, iz česar izhaja, da bi za prvo polovico leta dobilo izplačano manjšo 

pomoč od pomoči, do katere je upravičeno, v drugi polovici leta pa večjo pomoč od 

pomoči, do katere je upravičeno. 

  

Vprašanja: 

Ali se bo korekcijski postopek izvajal na način, da bo podjetje na letni ravni pridobilo 

celotnih 2250 enot pomoči? 

Ali se bo razlika, ki jo je podjetje v prvi polovici leta 2023 dobilo premalo izplačano, 

upoštevala pri izplačilih v drugi polovici leta 2023 (se bodo le-ta povečala)? 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
Če je odgovor na zgornje vprašanje negativen, torej se premalo izplačana pomoč za prvo 

polovico leta 2023 ne bo odrazila pri povečanju v drugi polovici leta 2023, ali se bo 

premalo izplačan znesek za prvo polovico leta 2023 upošteval pri končnem obračunu do 

28.02.2024? 

Ali obstaja možnost, da se bo korekcijski postopek izvajal na način, da se bo gledalo zgolj 

mesečne zneske in za prvo polovico leta podjetje ne bo dobilo razlike do zneska pomoči, 

do katere je bilo upravičeno, za drugo polovico leta pa bo razliko celo moralo vračati. 

 

Izplačilo pomoči in korekcijski postopek je opisan v 14.členu ZPGOPEK. 

 

201. Naše podjetje ima enega zakonitega zastopnika, ki bo v času med 21. 2. – 28. 2. 2023 

odsoten. 

V času odsotnosti vedno pooblasti osebo v podjetju, ki ga nadomešča (pisno pooblastilo). 

Pooblaščena oseba imam tudi Halcom digitalno potrdilo. 

Ali lahko pooblaščenec odda vlogo v času odsotnosti zakonitega zastopnika? 

In če ne v opisanem primeru, prosim za info kako se ga lahko pooblasti. 

 

Vlogo mora podpisati zakoniti zastopnik podjetja. Pooblastila drugim osebam v primeru odsotnosti 

zastopnika ne bodo sprejeta. 

 

202. Poleg spodnjega maila še naslednje: v UL 167/22 piše, da se po ceni Uredbe (3.člen) 

zagotovi 90% količin porabe iz leta 2021 (4.člen). Ali potem za razliko količin elektrike 

oddamo vlogo za pomoč? 

 

 

 

 

Četrti odstavek 3. člena določa, da 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). Če torej z dnem oddaje vloge spadate med upravičence po eni od 

navedenih Uredb, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

Pri omejitvi upravičenosti v povezavi z podzakonskim aktom, ki določa ceno električne energije za 

mikro, mala in srednje velika podjetja, je v ZPGOPEK jasno določeno, da upravičenec ne more prejeti 

pomoči za obdobje veljavnosti tega podzakonskega akta. Pri zgoraj omenjenih uredbah pa zakon tega 

ni izrecno določil, zato se šteje, da velja splošna omejitev pravice do pomoči ne glede na veljavnost 

uredb. 

 

203. Iz izpisa sodnega registra družbe  je razvidno, da družbo zastopata skupno dva direktorja, 

pri čemer se eden izmed njiju konstantno nahaja v tujini (Nemčiji) 

in prav tako nima pridobljenega kvalificiranega digitalnega potrdila slovenskega 

izdajatelja. 

  

1. Zanima nas, ali je možno in dopustno, da drugi direktor (ki se nahaja v Nemčiji) izda 

»posebno pooblastilo«, da pooblašča direktorja v Sloveniji za oddajo in podpis te vloge (iz 



                                                              
zakona ZPGOPEK), pri čemer (v kolikor je to potrebno), se pooblastilo overi še pri notarju 

v Nemčiji in bi se kot priloga priložilo pri oddaji te vloge. 

  

Žal to ni mogoče. 

  

2. Vprašamo, ali bo možno oddati priloge pri oddajanju vloge iz ukrepa sofinanciranja 

visokih cen energentov. 

 

 V zvezi z zgoraj zastavljenim vprašanjem priloge niso predvidene. 

 

204. Podjetje je imelo v začetku leta 2021 omejeno poslovanje zaradi Covida. Stroški elektrike 

in plina so vseeno nastali vendar v manjši meri kot običajno. Ali se vseeno upošteva 

obdobje leta 2021? 

 

V tem primeru se lahko upošteva tudi obdobje leta 2019. 

 

205. Zakonska omejitev je, da mora podjetje v katerem je prišlo v letu 2023 oz. za leto 
2023 do izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, 
prejeto pomoč vrniti.  
Imamo enočlansko upravo-direktorja,  ki vodi družbo  in prokurista, ki družbo zastopa-
vpisan je v registru AJPES. Prokurist nima sklenjene pogodbe o poslovodenju, niti nima 
funkcije vodenja in odločanja. 
Sprašujemo ali se pri definiciji prokurista (ali/če se šteje k poslovodstvu) lahko sklicujemo 
na tolmačenje FURS-a, kaj je poslovodstvo (v povezavi z 99.čl. ZIUZEOP in 18.čl. ZIUOOPE, 
pri t.i. korona pomočeh) 
 
Tolmačenje FURS-a je sledeče: 
Prokurist po Zakonu o gospodarskih družbah sicer izvaja določene poslovodne funkcije, 
vendar ne gre za poslovodno osebo, saj je prokura oblika posebnega pooblastila, ki ne 
izhaja iz samega zakona. Prokurist torej ne predstavlja poslovodstva, zato v primeru 
izplačila nagrad prokuristu oz. dela plač za poslovno uspešnost prokuristu, ki je v delovnem 
razmerju, delodajalcu prejetih sredstev, ki so mu bila izplačana na podlagi protikoronskih 
ukrepov, ni potrebno vračati. 

 
ODG: Agencija SPIRIT Slovenija bo podatke o izplačilih nagrad preverjala pri FURS (13. odstavek 16. 
člena), zato se tudi za namene ZPGOPEK v zvezi s poslovodstvom uporablja definicija FURS. 
 

206. Prosim za naslednje odgovore: 

1. Gospodarska družba, ki je lastnik poslovnih prostorov, manjši del teh prostorov oddaja 
najemnikom. Ta gospodarska družba pridobiva Električno energijo z več virov nakup na 
trgu predstavlja 80%, 20% pa lastna proizvodnja (v hidrocentrali, bioplinarni, bimasni kotel, 
fotovoltaika). Pri najemu poslovnih prostorov zaračunava tudi porabljeno električno 
energijo vendar, ker najemniki porabijo manj kot 1% celotne energije ocenjujemo, da 
prodajamo le lastno proizvedeno energijo katere cena je sicer nekoliko višja kot naša 
povprečna nabavna cena. Ker bo podjetje uveljavljalo pomoč le za  na trgu kupljeno 
energijo (cca 80% celotne porabljene energije) razumemo, da 19 člen (omejitve v zvezi s 
preprodajo energentov) v tem primeru ne predstavlja omejitve. Ali je naše razumevanje 
pravilno oz. če ne kakšno je pravilno razumevanje? 



                                                              
Pomoč uveljavljate za energijo, ki jo kupite iz javnega omrežja in jo ne proizvedete sami. Če celoten 
del kupljene energije porabite sami in kot navajate ta del ne prodate naprej najemnikom, potem ste 
upravičenec za ta del energije. Energija, ki jo proizvajate sami in jo prodajate naprej, je vaš tržni 
produkt, ki se ne pridobiva iz javnega omrežja. V tem primeru lahko sami določate tržno ceno in ste 
za ta del energije v odnosu do najemnika neposredni dobavitelj. 
  

2. Ali je v tem primeru takšna družba posredni dobavitelj 4. odstavkom 16. člena ZPGOPEK? 
 
 V tem primeru je takšna družba neposredni zunanji dobavitelj do najemnika.  

3. V primeru, da nihče od najemnikov ne bo uveljavljal pomoči in zgoraj navedena družba ne 
poroča podatkov skladno s 16 členom, Ali je to OK oz. če ne kakšne so posledice? 

 
Posredni dobavitelj bo moral v skladu z navodili pristojnega organa posredovati podatke samo za 
tiste najemnike, ki bodo oddali vloge.   

4. V primeru, da vsaj eden od najemnikov uveljavlja pomoč in omenjena družba ne poroča 
podatkov skladno s 16 členom, ampak podatke posredujemo, v kolikor bo prišlo do zahteve 
pristojnega organa ali ministrstva, pristojnega za področje gospodarstva, predložil podatke 
in dokazila v zvezi z upravičenimi stroški ter da se strinja, da se za namene nadzora 
pridobijo in preverijo podatki o dobavljenih količinah in cenah energentov za upravičenca. 
Ali je to OK oz. če ne, kakšne so posledice? 

V kolikor posredni dobavitelj pristojnemu organu ne posreduje podatkov, bo pristojni organ 
upravičenca pozval k predložitvi dokazil in listin, iz katerih bo razvidna dejanska poraba in cena, ki jo 
je plačal za energent. 
 

207. Smo skupina podjetij, vlogo bomo oddajali kot nadrejeno in podrejeno podjetje.  
Nadrejeno podjetje bi oddalo vlogo po 7. členu, pri čemer trenutni izračuni kažejo, da bi 
bilo upravičeno do 1,9 EUR pomoči. Podrejeno podjetje, ki bi prav tako oddalo vlogo po 7. 
členu (enostavna pomoč), pa bi po prvih izračunih prejelo 0,5 EUR pomoči.  
Po izračunu višine pomoči za nadrejeno in podrejeno podjetje skupaj preidemo prag 7. 
člena, 2 mio. EUR. (npr. izračun pokaže 1,9 mio. EUR za nadrejeno podjetje, 0,5 mio. EUR za 
podrejeno podjetje) 
Ali bosta v tem primeru nadrejeno in podrejeno podjetje skupaj dobila 2 mio EUR pomoči, 
pri čemer se  bo pomoč sorazmerno zmanjšala obema podjetjema, tako da skupaj ne bosta 
presegla praga 2 mio EUR? Ali pa bo celotno pomoč prejelo tisto podjetje, ki bo prvo 
oddalo vlogo (npr. nadrejeno podjetje 1,9 mio EUR), podjetje, ki je drugo oddalo vlogo 
(npr. podrejeno podjetje) pa zgolj 0,1 MIO pomoči. 

  
Preseganje dovoljenih zneskov pomoči se bo ugotovilo v okviru nadzora. V primeru preseganja se bo 
podjetjema sorazmerno zmanjšala višina pomoči. Lahko pa se predhodno že pred oddajo vloge 
dogovorite, kakšen znesek bo katero podjetje uveljavljalo.  
 

208. V septembru 2022 smo podaljšali pogodbo o dobavi električne energije z 
dobaviteljem Petrol. Do 9.11.2022 smo v okviru te oz. prejšnje pogodbe zakupili 45% 
potrebne elektrike za 2023, po 9.11.2022 pa še preostalih 55%. Ali smo kot malo podjetje 
upravičeni do regulirane cene elektrike v skladu z Uredbo o določitvi cene električne 
energije za MSP (za celotno količino ali vsaj za del kupljen po 9.11.2022) ali le pomoči po 
ZPGOPEK? 



                                                              
Za tolmačenje upravičenosti po uredbi nismo pristojni, zato se prosimo obrnite na pristojno 
ministrstvo MOPE. 

209. Za potrebe ogrevanja lakirnice in proizvodnih prostorov uporabljamo paro, ki nam 
jo dobavlja Energetika Ljubljana. Ogrevanje lakirnice je del tehnološkega postopka sušenja 
in predstavlja večji del porabe. Dobavljena para spada v Tarifno skupino ogrevanje 
prostorov OGP02 Industrijski odjem. Ali je ta para tudi predmet pomoči v okviru ZPGOPEK? 

Gre za tehnološko paro. Stroške lahko uveljavljate v okviru pomoči po ZPGOPEK. 
 

210. V primeru izpada električne energije se aktivira agregat. Agregat je v lasti drugega 
podjetja, ki nam zaračuna porabo. Zanima me ali lahko porabo upoštevamo po ZPGOPEK ? 

 
Stroške uporabe agregata ne morete uveljavljati v okviru pomoči po ZPGOPEK.  
 

211. Lahko do 28.2.2023 do 12.00 ure oddajo vlogo preko aplikacije JRP tudi mali 
poslovni odjemalci, za katere cena po Uredbi velja do 31.8.2023? 

 
Če v času oddaje vloge spadate med male poslovne odjemalce, niste upravičeni do pomoči. 
 

212. Podjetje spada med mikro podjetja in ima v tem trenutku regulirano ceno v skladu 
z Uredbo za račun, ki ga prejema za sedež podjetja. Ima pa poslovno enoto v 
nakupovalnem centru, kjer mu nakupovalni center prefakturira stroške elektrike. Ali bo 
aplikacija omogočala za to podjetje vnesti stroške električne energije za celo leto ali samo 
za drugo polovico leta? 

 
Aplikacija bo omogočala vnos za celo leto, pri čemer boste za prvo polletje upravičeni samo za 
energijo v okviru poslovne enote. 
 

213. Ali bo potrebno vlogo za subvencije poslati kot vsoto porabe energije po merilnih 
mest ali za vsako merilno mesto posebej. 

 
Pri oddaji podatkov po ZPGOPEK za vsak mesec izračunate skupno porabo (MT+VT) ter ceno na enoto 
v MWh na podlagi vseh računov in merilnih mest, s katerimi razpolagate. 
 

214. Lepo prosimo sporočite, če prav razumemo, da pogoj o prepovedi o izplačilu 
dobička ne velja za samostojne podjetnike oz. nas popravite, če je tukaj tudi kakšna 
omejitev za samostojne podjetnike. 

 
Prepoved za samostojne podjetnike ne velja. 
 

215. Smo veliko podjetje, ki bo uveljavljalo subvencijo (enostavna pomoč). Na določenih 
lokacijah smo tudi najemodajalec. Našim najemnikom prefakturiramo elektriko (določeni 
so celo na pavšalu glede na m2). Električno energijo, ki jo prefakturiramo bomo odšteli pri 
vložitvi subvencije. 

  
A.)          Ali drži, da kot najemodajalec nismo dolžni poročati pristojnemu organu v skladu z 4. 
odstavkom 16. člena ZPGOPEK podatkov o ceni in količini za naše najemnike, v primeru da 
najemniki NE bodo uveljavljali subvencije (ne bodo upravičenci) ? 
  



                                                              
 Najemodajalec kot posredni dobavitelj bo pristojnemu organu poročal podatke samo za 
upravičence/najemnike, ki bodo oddali vlogo po ZPGOPEK.  
  
B.)          Elektriko tudi po našem mnenju NE prodajamo na organiziranem trgu v skladu z 2. 
odstavkom 19. člena ZPGOPEK. (ne prodamo elektrike po višji nabavni ceni, sploh pa ne na 
organiziranem trgu ampak jo samo prefakturiramo najemnikom). 
  
Ali drži, da kot najemodajalec (tudi upravičenec) nismo dolžni poročati pristojnemu organu v 
skladu z 3. odstavkom 19. člena ZPGOPEK mesečno podatke za prefakturirano količino električne 
energije svojim najemnikom ? 
 
 Kot najemodajalec, ki prefaktutira del energije najemnikom, ste posredni dobavitelj in za vas velja 
obveznost poročanja podatkov na podlagi 4. odstavka 16. člena. Poročanje ne bo mesečno, ampak v 
dveh obdobjih, kot določa 6. odstavek 16. člena: 
Rok za posredovanje podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena pristojnemu organu 
je: 
- 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. 

 

216. Ker je zakoniti zastopnik podjetja v tujini, ima v podjetju druga oseba posebna 
pooblastila za sklepanje določenih pravnih poslov, na račun družbe. Oseba ni direktor oz. 
prokurist, temveč ima le posebno pooblastilo za vodenje določenih (ne vseh) poslov.  
Ali se pogoj o neizplačilu  nagrad poslovodstvu oziroma dela plače za poslovno uspešnost 
nanaša le na zakonitega zastopnika (direktorja) ali tudi na to osebo, ki ima posebno 
pooblastilo za vodenje določenih pravnih poslov?  

 
Oseba, ki je v času odsotnosti zakonitega zastopnika pooblaščena za podpisovanje listin, ne spada 
nujno med poslovodstvo. 
 

217. Nov interventni zakon na področju energentov je ponovno prinesel omejitve glede 
izplačevanja dobička, dividend, nagrad za poslovno uspešnost poslovodstvu ipd.  
Prosimo za odgovor na spodnja vprašanja glede 12. odstavka 16. člena ZPGOPEK: 

  

1. Kdo vse se smatra za poslovodstvo (komu se ne ne sme izplačati del plače za poslovno 
uspešnost) 

Je to samo direktor, 
Je to direktor in prokurist ali 
so to lahko ostali zaposleni vodje,  ki jim po pogodbah o zaposlitvi nagrade pripadajo? 
 
Agencija SPIRIT Slovenija bo podatke o izplačilih nagrad preverjala pri FURS (13. odstavek 16. člena), 
zato se tudi za namene ZPGOPEK v zvezi s poslovodstvom uporablja definicija FURS. Prokurist po 
Zakonu o gospodarskih družbah sicer izvaja določene poslovodne funkcije, vendar ne gre za 
poslovodno osebo, saj je prokura oblika posebnega pooblastila, ki ne izhaja iz samega zakona. 
Prokurist torej ne predstavlja poslovodstva, zato v primeru izplačila nagrad prokuristu oz. dela plač za 
poslovno uspešnost prokuristu, ki je v delovnem razmerju, delodajalcu prejetih sredstev, ki so mu bila 
izplačana na podlagi ZPGOPEK, ne bo potrebno vračati. 

2. Kako je z izplačilom dividend za leto 2023 



                                                              
Kolikor razumemo  pojasnila se dividende za leto 2023 nebi smele nikoli izplačati, praktično je del 
premoženja lastnika zamrznjen. Ali gre za dividende v celoti, ali samo do višine izplačane pomoči; 
npr. izplačana pomoč 1 MIO, višina dividend je 3MIO…  dividenda  do višine 2 MIO se lahko 
izplača? 
 
Izplačila dividend se po ZPGOPEK smatrajo kot izplačilo dobička in jih ZPGOPEK v smislu izplačila za 
leto 2023 ne dopušča. 
 

218. Imamo odprt normiran s.p. od začetka oktobra 2021 katerega nosilec sem jaz. V upravljanju 
imam 3 nepremičnine, katere so last fizičnih oseb - moje mame ter partnerja, računi za energente 
so izstavljeni na njih, torej fizične osebe. dražje cene energentov neposredno vplivajo na nižji 
dobiček iz naslova oddajanja nepremičnin v najem. 
  
Zanima me: 
1. kako naj pristopim k prijavi škode glede na različnega nosilca dejavnosti ter račune energentov 
na druge fizične osebe? 
2. katera dokazila potrebujem, ter za katero obdobje?  
3. kakor sem videl v vaši brošuri, sklepam, da bi bil najbolj primerna enostavna pomoč za 
gospodarstvo?   
 
Po ZPGOPEK ste lahko upravičeni do pomoči, če ste končni odjemalec in energent nabavite od 
dobavitelja energentov. Ta je lahko neposredni zunanji dobavitelj ali pa posredni dobavitelj, 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. 

1. Podjetje ima v lasti počitniške kapacitete, ki jih oddaja svojim zaposlenim, upokojencem in 
redko tudi ostalim. Podjetje je registrirano za dejavnost 55.201 Počitniški domovi in 
letovišča. 

Ali lahko električno energijo, ki je uporabljena v počitniških kapacitetah v Sloveniji, upoštevamo 
kot upravičen strošek za izračun pomoči? Podjetje ima počitniške kapacitete tudi na Hrvaškem? Bo 
Spirit pridobil podatek glede dobavljene EE tudi za te nepremičnine oz. ali je tudi porabljena EE na 
Hrvaškem upravičen strošek? 
 
EE, ki je uporabljena v počitniških kapacitetah, lahko upoštevate kot upravičen strošek. Pristojni 
organ podatkov glede dobavljene EE za kapacitete v tujini ne bo pridobival. V primeru, da boste 
uveljavljali tudi te stroške, boste pozvani k dokazovanju porabljene količine in cene, ki ste jo 
uveljavljali.  
 

218. V 17. členu ZPGOPEK je določeno, da se lahko upravičencu, ki mu je bilo v letu 2021 
z odlokom vlade prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi posledic epidemije COVID-
19 ali omejeno opravljanje dejavnosti, kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 
2019, v katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje upravičenec z izjavo. 

  
Ali se dejstvo, ali se bo za posamezni mesec kot referenčno obdobje štelo obdobje v letu 2021 ali 
2019, presoja za vsak mesec posebej? Podajam primer, ko je imel upravičenec prvo polovico leta 
2021 prepovedano prodajo blaga in storitev, drugo polovico leta pa ne. Ali to pomeni, da mora 
upravičenec pri določanju višine pomoči za prvo polovico leta 2023 kot referenčno obdobje 
uporabiti isto obdobje v letu 2019, za drugo polovico leta pa kot referenčno obdobje isto obdobje v 



                                                              
letu 2021 (ker mu v drugi polovici leta 2021 ni bila prepovedana prodaja blaga in storitev). Ali pa to 
pomeni, da se kot referenčno obdobje za celo leto 2023 vzame celotno tako obdobje v letu 2019? 
 
V aplikaciji se mora upravičenec odločiti, ali bo vnašal količine porabljenega energenta za leto 2021 
ali za 2019 (v primeru izpolnjevanja pogoja iz 12. člena ZPGOPEK). Pri posebnih pomočeh je  
 
upravičenec upravičen do 70% porabljene količine (za leto 2021 oz. 2019). Referenčne cene na enoto 
pa se vnašajo v obeh primerih za leto 2021. 
 
2. Upravičenec minimalen odstotek svoje električne energije proizvede sam s pomočjo plina in del 
proizvedenega odproda. Skladno s prvim odstavkom 19. člena upravičenec, ki proda energente, ne 
more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal. Ali to pomeni, da upravičenec ne more 
uveljavljati pomoči za električno energijo, če proda elektriko, ki jo je proizvedel sam? 
 
Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal (1. 
odstavek 19. člena). 
 
3. Upravičenec je velika družba, ki je junija 2019 izvedla pripojitev še ene večje družbe. Ali se za 
referenčno obdobje do junija 2019 (ko je bila pripojena družba še samostojna) kot poraba in cena 
šteje tako poraba (seštevek porabe upravičenca in pripojene družbe) in cena (skupna povprečna 
cena upravičenca in pripojene družbe) obeh družb? Upravičenec je namreč univerzalni pravni 
naslednik pripojene družbe. 
Isto vprašanje se nanaša tudi na določitev EBITDA. Ali se za določitev EBITDA v obdobju do junija 
2019 upošteva skupni EBITDA upravičenca in pripojene družbe?  
 
V kolikor gre za univerzalno pravno nasledstvo, se upoštevajo podatki obeh družb. 
 

219. Zanima me, če lahko v letu 2023 zaprosimo za subvencijo elektrike, če bomo v letu 

2023 imeli izplačilo dobička od leta 2007 do leta 2017? 

 

Ne. Omejitev velja za vsa izplačila v letu 2023. Torej če je od uveljavitve tega zakona v letu 2023 

oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, 

izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. 

 

220. Naša družba ima s sindikatom sklenjeno Pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku v 
skladu z Zakonom o udeležbi delavcev pri dobičku (ZUDDob). V skladu s pogodbo in na 
podlagi zakona je delež dobička, ki pripade posameznemu zaposlenemu ugotovljen ob 
potrditvi letnega poročila (torej v letu 2022 za dobiček iz leta 2021). Dobiček pa se 
zaposlenim izplačan šele po izteku enega leta od določitve dobička, torej bo za leto 2021 
izplačan letos, leta 2023. Zaposleni se sicer lahko odločijo tudi za predčasno izplačilo, 
vendar v tem primeru nimajo davčnih ugodnosti, kot jih predvideva ZUDDob. Nekateri 
zaposleni so tako že dobili izplačan dobiček v letu 2022. Večina zaposlenih pa pričakuje 
izplačilo dobička v letu 2023. Družba je tako na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri 
dobičku in na podlagi ZUDDob zavezana k izplačilu dobička iz leta 2021 delavcem, ki pa bo 
izplačan šele leta 2023. V zvezi s tem nas zanima, ali se takšno izplačilo dobička zaposlenim 
tudi šteje kot izplačilo dobička v skladu s 12. odstavkom 16. člena ZPGOPEK in bo torej 
morala družba vračati prejeta sredstva po ZPGOPEK v kolikor spoštuje podpisano pogodbo 
s sindikati ali pa takšno izplačilo dobička ni zajeto v omejitvah iz 12. odstavka 16. člena 
ZPGOPEK? 

 



                                                              
ZPGOPEK določa, da upravičenec ni upravičen do pomoči, v kolikor v letu 2023 pride do izplačila 
dobička. Določba je splošna in ne opredeljuje izjem, torej družba ni upravičena do pomoči, v kolikor 
bo v letu 2023 izplačala dobiček. 
 

221. V ZPGOPEK je opredeljeno, 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. Iz tega razumemo, da se 
najvišja dovoljena višina pomoči v primeru nadrejenih in podrejenih podjetij sešteva, 
skupna višina pomoči za vsa nadrejena in podrejena podjetja pa ne sme presegati najvišje 
dovoljene višine pomoči. 

  
V primeru, da se vse družbe v skupini odločijo za uveljavljanje iste vrste pomoči, do katere so 
upravičene, nam je jasno, da je najvišja dovoljena pomoč odvisna od vrste pomoči, in sicer za: 

• enostavno pomoč za gospodarstvo: 2 milijona EUR, 
• osnovno posebno pomoč za podjetja: 4 milijone EUR, 
• posebno pomoč zaradi zmanjšane gospodarske uspešnosti: 100 milijonov EUR, 
• posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja: 50 milijonov eurov, 
• posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih: 150 milijonov 

eurov. 

 Zanima nas, katera višina pa se upošteva v primeru, da se družbe v skupini odločijo za uveljavljanje 
različnih vrst pomoči. Ali se v takšnem primeru upošteva višja vrednost pomoči ali nižja? 
  
Primer: V skupini se družba A odloči za enostavno pomoč za gospodarstvo, družba B pa za osnovno 
posebno pomoč za podjetja. Ali se za skupino oziroma družbi A in B skupaj upošteva najvišja 
dovoljena pomoč v višini 2 milijonov EUR, kakor je opredeljena za enostavno pomoč za 
gospodarstvo, ali pa se upošteva najvišja dovoljena pomoč v višini 4 milijonov EUR, kakor je 
opredeljena za osnovno posebno pomoč za podjetja? V skladu z našim razumevanjem se namreč 
upošteva višja vrednost pomoči v višini 4 milijonov EUR, kakor je opredeljena za osnovno posebno 
pomoč za podjetja. 
  
Za družbo A velja (če uveljavlja enostavno pomoč), da skupaj z zneskom pomoči družbe B ne sme 
preseči 2 milijona EU, za družbo B pa velja (če uveljavlja osnovno posebno pomoč), da skupaj z 
družbo A ne sme preseči 4 milijone EUR. 
 

222. Nadrejeno podjetje z veliko porabo odda vlogo v  višini 1.9  mio. EUR, po 7. členu, 
manjše podrejeno podjetje z manjšo porabo v višini 0.5 mio EUR po 8. členu.  
Ali to pomeni, da se podrejenemu podjetju prišteje pomoč nadrejenega podjetja in zaradi 
tega ne bo upravičeno do pomoči? 

 
Obema podjetjema se znesek pomoči sešteje, torej je skupni znesek pomoči 2,4 mio EUR. To pomeni, 
da oba podjetja presegata najvišji dovoljeni znesek za enostavno pomoč (2 mio EUR). V kolikor se 
podjetja ne dogovorita o višini pomoči, ki jo bosta zahtevala, bo pristojni organ višino pomoči 
sorazmerno zmanjšal do najvišje dovoljene višine. 
 

223. Ali omejitev minimalne cene elektrike na 150 evrov na MWh velja tudi za 
enostavno pomoč in ne samo za posebne pomoči? 

 
Omejitev ne velja za enostavne pomoči. 



                                                              
 

224. Za potrebe ogrevanja lakirnice in proizvodnih prostorov uporabljamo paro, ki nam 
jo dobavlja Energetika Ljubljana. Ogrevanje lakirnice je del tehnološkega postopka sušenja 
in predstavlja večji del porabe. Dobavljena para spada v Tarifno skupino ogrevanje 
prostorov OGP02 Industrijski odjem. Ali je ta para tudi predmet pomoči v okviru ZPGOPEK? 

Gre za tehnološko paro, ki je upravičen energent po ZPGOPEK. 
 

225. Kakšna je definicija zemeljskega plina, ki je upravičen za pomoč? Kot smo videli v 
odgovorih utekočinjen plin ni upravičen? Plin iz jeklenke, ki ga uporablja gostinski lokal 
potem tudi ni upravičen?  
Nam lahko prosim kako definirate zemeljski plin, ki je upravičen bolj podrobno? Je to plin, 
ki je izključno uporabljen za ogrevanje? 

 
Iz dikcij EK v povezavi z Začasnim okvirjem izhaja, da gre za zemeljski plin iz plinskega omrežja, ne pa 
tudi za utekočinjen ali stisnjen zemeljski plin. To se nanaša predvsem na določanje cen in količin iz 
preteklega referenčnega obdobja. zemeljski plin iz omrežja se namreč porabi sproti, podatki o porabi 
pa so dostopni tako pri dobavitelju kot pri sistemskem operaterju. To pa ne velja za plin, ki se proda v 
rezervoarjih, jeklenkah in podobno.  
Tudi iz navezave Uredbe Sveta EU 2022/1369 o usklajenih ukrepih za zmanjšanje porabe 
povpraševanja po plinu jasno izhaja, da se določbe nanašajo na zemeljski plin iz omrežja (Točka 19). 
 

226. v zvezi z Zakonom o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne 
energije in zemeljskega plina, imamo sledeča vprašanja.  
 
Imamo dve podjetji, ki sta povezani. Podjetje 1 je lastnik nepremičnin in proizvodnih virov 
EE (fotovoltaika, SPT ), Podjetje 2 pa proizvodno podjetje, ki najema prostore in kupuje EE 
od Podjetja 1. Podjetje 1 celotno na trgu kupljeno EE prefakturira Podjetju 2 po enaki ceni 
kot je bila nabavna, torej po tržni ceni. Tudi EE iz proizvodnih virov Podjetja 1 se zaračuna 
po enaki, tržni ceni. Tako je strošek EE sestavljen iz EE kupljene pri dobavitelju EE in 
seštevkom proizvedene EE iz proizvodnih virov Podjetja 1 .   
Ker je v razpisu zelo nejasno opredeljeno, vas naprošamo za odgovor na naslednje 
vprašanje:  »Ali je Podjetje 2 kot končni uporabnik upravičeno do pomoči za  vso EE, ki jo 
kupuje od povezanega podjetja po tržni ceni ali ne?« 

 
Podjetje je upravičeno za tisti del EE, ki prihaja iz javnega energetskega omrežja. 
 

227. Sprašujem, kakšno izjavo okrog EBITDA mora podati podjetje, če želi uveljaviti 
pomoč, zaradi visokih cen energentov. 
Uvrščamo se med srednje velika podjetja (nismo visoko energetsko učinkoviti) smo pa 
poslovno uspešni in takšni tudi želimo ostat. 
Glede na definicijo v zakonu vezano na izjavo okrog znižanja EBITD v letu 2023 glede na 
leto 2021 – piše ne bo presegel 70 % EBITDA v letu 2023 glede na leto 2021  (če ni 
posebnega soglasja Evropske komisije) 
Vašo obrazložitev na vaši spletni strani pa razumem kot  zahtevo po izjavi v višini 90 % 
EBITDA v letu 2023 glede na leto  2021. 
Prosim za odgovor tudi kaj se zgodi, če bodo rezultati v letu 2023 boljši glede na podano 
izjavo. Ali se potem vse poračunava oziroma vrača nominalno ali pa so še kakšne druge 
sankcije?  

 



                                                              
Izjava glede EBITDA je del aplikacije, ki jo (v primeru, da se prijavljate na posebno pomoči zaradi 

zmanjšane gospodarske uspešnosti ali posebno pomoči za energetsko intenzivna podjetja ali 

posebno pomoč za energetsko intenzivna podjetja iz posebnih sektorjev) potrdite s klikom. 

 

 

Skladno z odločitvijo Evropske komisije upravičenčev EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s 

skupno pomočjo, ne sme presegati 70 odstotkov njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v 

letu 2021 negativen, pomoč za energetsko intenzivno podjetje lahko povzroči povečanje EBITDA na 

največ 0. 

V primeru, da ne dosegate pogojev iz ZPGOPE, boste pozvani k vračilu pomoči. Drugih sankcij ni. 

 

228. Podjetje ima dve merilni mesti za elektriko, katerih aktualna skupna moč presega 

86 kW, torej ne spada med male poslovne odjemalce. Eno merilno mesto je bilo odprto 

marca 2022, je sicer < 86 kW, vendar podjetje zanj nima regulirane cene, medtem ko ima za 

staro merilno mesto, ki je posamično prav tako < 86 kW,  regulirano ceno.  Menimo, da se v 

tem primeru podjetje lahko prijavi na ta razpis – oz. uveljavlja subvencijo le za novo 

merilno mesto. Glede na to, da merilno mesto še ni bilo delujoče v l. 2021, 

predpostavljamo, da se kot izhodišče vzame objavljena povprečna cena 62,26 evrov na 

MWh. Ali imamo prav?  Oz. prosimo za pojasnilo, kako izvedemo prijavo, da podjetje ne bo 

v neenakovrednem položaju s preostalimi podjetji. 

V kolikor ne spadate med male poslovne odjemalce, lahko oddate vlogo po ZPGOPEK. Poleg tega je 

potrebno upoštevati še uredbo glede regulacije cene za mikro, mala in srednja podjetja, ki niso 

upravičeni do pomoči za prvo polletje 2023. 

Glede cene na enoto (pri enostavni pomoči) pa vnesete referenčno ceno za leto 2021, ki se izračuna 

kot povprečje cen v letu 2021. V kolikor le-ta presega 62,26 EUR/MWh, se bo uporabila cena 62,26 

EUR/MWh. Upravičenec vnese dejanske cene na enoto, medtem ko aplikacija upošteva 62,26 

EUR/MWh oz. nižjo eno. 

229. 17. člen ZPGOPEK določa: Upravičencu, ki mu je bilo v letu 2021 z odlokom vlade 

prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi posledic epidemije COVID-19 ali omejeno 

opravljanje dejavnosti, se lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v 

katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje upravičenec z izjavo. 

Zanima nas ali to pomeni, da se v primeru prepovedi in omejitev v letu 2021 za referenčno 

obdobje posledično vedno gleda celotno leto 2019? Na primer, če nam je bilo samo v 

januarju 2021 prepovedano ponujanje blaga in storitev, ali je potem vseeno celotno 

referenčno obdobje leto 2019? Oziroma ali bo potrebno razlike uveljavljati po mesecih – 

naprimer, če nam je bilo samo v januarju 2021 prepovedano ponujanje blaga in storitev, ali 

naj upoštevamo samo januar 2019, za obdobje februar do december pa upoštevamo leto 

2021? V kolikor je potrebno upoštevati obdobja po mesecih, kako naj ravnamo, če je bila 

prepoved samo za pol meseca ali npr. 3 dni v mesecu? 

 

V aplikaciji se mora upravičenec odločiti, ali bo vnašal količine porabljenega energenta za leto 2021 

ali za 2019 (v primeru izpolnjevanja pogoja iz 12. člena ZPGOPEK). Pri posebnih pomočeh je 

upravičenec upravičen do 70% porabljene količine (za leto 2021 oz. 2019). Referenčne cene na enoto 

pa se vnašajo v obeh primerih za leto 2021. 

 



                                                              
230. Prisila bi vas za odgovor ali se pri oddaji vloge za subvencije za energente 2023 

upošteva % stroška energije v P&L za leto 2023 (torej z novimi cenami) in brez upoštevanja 

pričakovanih subvencij. 

Odgovor je pomemben zaradi preverjanja ali dosegamo predpisane 3%. 

 

 

Upravičenec dokazuje status »energetsko intenzivnega podjetja« s potrdilom FURS skladno s peto 

alinejo 2. člena ZPGOPEK. 

– »energetsko intenzivno podjetje« je podjetje, ki je oproščeno plačila trošarine ali je bilo upravičeno 

do vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja v skladu z zakonom, ki ureja trošarine; 

 

231. Smo srednje veliko podjetje in imamo številne poslovalnice po Sloveniji. Za 70% 

poslovalnic sami urejamo nakup električne energije, za 30% poslovalnic pa prejemamo za 

električno energijo račune od najemodajalcev. 

Za 70% poslovalnic, kjer sami urejamo nakup električne energije, smo dobili januarski 

račun z regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo. Torej se za teh 70% 

poslovalnic prvih 6 mesecev, kot sem razbral iz zakona ne moremo prijaviti. 

Za obdobje prvih šest mesecev pa bi se vseeno želeli prijaviti za preostalih 30% odjemnih 

mest, za katera dobivamo prefakturirane stroške od najemodajalcev. 

Ali bo prijava za prvih šest mesecev za teh 30% odjemnih mest omogočena? 

  

Prijava za prvih šest mesecev bo omogočena tistim upravičencem, ki ne bodo na seznamu 

upravičencev po Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. 

 

S 01.07.2021 je prišlo do pripojitvi družbe XX d.o.o. k družbi XY d.o.o. Za prvih 6 mesecev bi 

oddajali združene podatke obeh družb iz leta 2021, ali je v zvezi s tem kaj problematičnega? 

 

Pripojitev se je izvedla s 1.7.2021, do takrat sta druži delovali samostojno in neodvisno. Za prvega pol 

leta upoštevate samo račune enega podjetja, ne obeh. 

 

232. Pišem vam v imenu lastnikov in najemnikov v Industrijski coni Stegne. 

Žal je naš edini dobavitelj (ki to ni)  XX d.o.o., ki nima urejenih zakonsko-pravnih razmerij in 

ni vpisan v razvidu Borzena niti SODA. 

Žal XX d.o.o., ki je naš »dobavitelj« ne upošteva državne Uredbe (UL RS št. 167/22 z dne 

30.12.2022) in nam zagotavlja električno energijo po svojih, za nas nesprejemljivo visokih 

cenah. 

Žal podjetja v coni nimamo možnosti menjave dobavitelja saj si XX d.o.o. lasti distribucijsko 

omrežje. Prav tako je skoraj nemogoče priti do lastne transformatorske postaje, saj XX 

d.o.o. ne da služnosti oziroma si obstoječe transformatorske postaje sama lasti. Kljub 

temu, da ima distribucijsko omrežje v IC Stegne VSE LASTNOSTI JAVNEGA OMREŽJA,  saj je 

na  TP priključenih več podjetij, XX  le tega še vedno ni dala v najem SODU oziroma SODO 

tega ni uredil kot mu narekuje Zakon. 

  

Moja vprašanja so: 

 



                                                              
- ali mikro, mala in srednja podjetja v Stegnah glede na zgoraj napisano (in v kolikor 

zadostujejo kriterijem iz razpisa) v IC Stegne lahko zaprosijo Agencijo Spirit na razpisu, ki bo 

aktiven v torek 21.2.2023 in so s tem upravičena do povračila stroškov? 

 

Da, podjetja v Industrijski coni Stegne lahko oddajo vlogo po ZPGOPEK 

 

 

 

(Razpis: Pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o 

pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) 

 

- ali mikro, mala in srednja podjetja v Stegnah, ki se jim prefakturira račun Iskre s strani 

najemodajalca lahko zaprosijo za omenjeno pomoč na razpisu v kolikor zadostujejo 

kriterijem (nimajo cene po Uredbi ipd) Dokazila so izdani računi najemodajalcev. 

 

Da, podjetja v Industrijski coni Stegne lahko oddajo vlogo po ZPGOPEK. Njihov dobavitelj (v tem 

primeru Iskra d.o.o. pa bo moral, kot posredni dobavitelj skladno z 2. členom (kjer s opredeljeni 

posredni dobavitelji) in četrtim odstavkom 16. člena (kjer se določa obveznost poročanja o količinah 

in cenah), poročati prek aplikacijskega vmesnika (ki ga bo moral vzpostaviti) o porabljenih količinah in 

cenah na enoto za posameznega upravičenca, ki je oddal vlogo po ZPGOPEK. 

 

- ali je podlaga za pomoč podjetjem podpisana pogodba z XX za dobavo EE 2023 ali so 

dovolj zgolj mesečni računi XX d.o.o. 

 

Glej prejšnji odgovor. Dodatno pa: upravičenci oddajo vlogo na podlagi ocenjenih podatkov za leto 

2023 (ocena količine v MWh in cene na enoto (EUR/MWh) in porabljenih cen in količin iz leta 2021 

(referenčno leto). 

 

233. V letu 2023 smo podnajemniki na novih  lokacijah, kjer v 2021 še nismo poslovali. 

Kako lahko uveljavljamo subvencijo za te lokacije? A lahko vključimo oceno porabe in cene  

nove lokacije v  podatke  (na ravni podjetja)  za 2023? 

 

Za leto 2023 v vlogi navedete ovenjeno količino porabe in ceno tudi za novo lokacijo. 

 

V letu 2021 smo kot podnajemnik poslovali na drugi lokaciji kot danes . Drži, da damo za 

2021 porabo in ceno s takratne  lokacije?  Oceno za 2023 naredimo glede na porabo in ceno 

na trenutni lokaciji? 

 

Tako je. Za leto 2021 oddate realne podatke za lokacijo, kjer ste imeli porabo in stroške. Za leto 2023 

oddate ocenjeno porabo in ceno. Ne glede na menjavo lokacije. 

 

Smo najemodajalec poslovnih prostorov. V letu 2023 imamo najemnike, ki v letu 2021 še 

niso poslovali pri nas.  Nekateri so v letu 2021 bili najemniki  na drugi lokaciji, ostali v letu 

2021 še niso  poslovali.  Kako lahko ti najemniki uveljavljajo subvencijo in katere podatke 

moramo mi zagotoviti? 

 



                                                              
Najemniki uveljavljajo pomoč glede na dejanske podatke v letu 2021 in oceno porabe in cene za leto 

2023. Za novce najemnike boste za leto 2023 vi kot najemodajalec sporočali podatke, za leto 2021 bo 

imel obveznost sporočanja podatkov prejšnji najemodajalec. Najemodajalec kot posredni dobavitelj 

sporoča podatke o dejanski porabljeni količini in ceni na enoto za vsak mesec leta 2023 na način in v 

rokih, kot je določeno v 16. členu. 

 

Najemodajalec zaračunava  električno energijo po podnajemniku X , po isti ceni kot jo kupi. 

Najemnik  X nadalje zaračunava (del)   energijo njegovemu podnajemniku Y.   Ali je 

podnajemnik Y upravičen do subvencije energije oz.  kdo lahko uveljavlja subvencijo v tem 

primeru. Hkrati ima najemnik X sončno elektrarno. 

 

Upravičenec do pomoči po ZPGOPEK je tisti, ki je končni porabnik energije in jo nabavi od dobavitelja 

energentov (neposrednega ali posrednega). 

 

V letu 2023 imamo cene za del električne energije določene  z Uredbo. Ali lahko 

uveljavljamo subvencijo za del porabljene energije ( za obdobje 1.1.-30.6.2023), katero še 

vedno plačujemo ceno po pogodbi?  

 

V kolikor boste na seznamu upravičencev po Uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

 

234. Smo podjetje s tremi poslovalnicami in imamo težavo, ker nam pri eni od 

poslovalnic upravnik zaračuna obratovalne stroške (energente in ostale stroške) glede na 

najemno površino (m2) in ne glede na porabljeno količino enot električne energije in 

zemeljskega plina. 

-Kako upoštevamo to vrstne stroške pri izračunu formule za upravičenost? 

-Namreč za formulo potrebujemo tudi porabljeno količino (MWh), katere pa nimamo in je 

tudi ne moremo pridobiti.  

 

V vlogi navedete oceno porabe in cene na enoto, ki jo bo moral za najemnike, ki uveljavljajo pomoč 

po zakonu, najemodajalec sporočiti pristojnemu organu na podlagi 16. člena zakona.   

 

235. 1. Bodo izjave ki so navedene v uradnem listu pred pripravljene? Ali jih more 

podjetje samo napisati? 

 

Vse izjave bodo v aplikaciji predpripravljene in jih bo podjetje samo odkljukalo pri oddaji vloge. 

 

1. Se omenjenega pomoč šteje v de minimis? 

 

Ne gre za pomoč po de minimis, ampak za pomoč po Začasnem okviru za krizne ukrepe državne 

pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini (1. člen zakona). 

 

1. Se bo poročanje izvajalo preko kakšnega portala? 

 

Podjetje ne poroča. Agencija podatke o dejanski porabi in ceni za upravičence pridobi s strani 

operaterjev in dobaviteljev. Po potrebi bo upravičenec pozvan k predložitvi dejanskih dokazil 

(računov in dokazil o plačilu). 

 



                                                              
236. Smo manjši s.p. in imamo elektrarno ali lahko vložimo za subvencijo?  

 

V kolikor spadate med male poslovne odjemalce, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. Upravičeni 

stroški so stroški energentov, ki se nabavijo iz javnega omrežja. 

 

 

 

237. Vezano na odprt poziv za pomoč gospodarstvu pri omilitvi posledic energetske krize 

imam sledeči vprašanji: 

 

- Naše podjetje najema poslovne prostore v skupni kvadraturi cca.2600m2 – te prostore 

oddajamo dalje podnajemnikov. Vse stroške vezane na najeto nepremičnino dobimo 

prefakturirano s strani najemodajalca. Ali smo v tem primeru opravičeni do pomoči iz 

omenjenega razpisa? – Po interpretaciji razpisne dokumentacije naj bi bili upravičeni, še 

vseeno pa želim preveriti še z vami. 

 

Upravičenec do pomoči po ZPGOPEK je tisti, ki je končni porabnik energije in jo nabavi od dobavitelja 

energentov (neposrednega ali posrednega). Torej končni najemnik/uporabnik energenta. 

 

- Ali se preverja in primerja znesek prejetih računov in znesek prefakturiranih stroškov – 

namreč najemodajalcem obračunavamo nek pavšalni znesek, ker nimajo vgrajenih ločenih 

števcev. Iz tega naslova prihaja do odstopanj pri prejetih in izhodnih računih.  

 

Pri preverjanju ne bo smelo priti do odstopanj. Glede na podatke, ki jih bo pristojni organ prejel s 

strani operaterjev in dobaviteljev ter posrednih dobaviteljev, bo izvedena korekcija izračuna glede na 

dejansko porabo. 

 

238. Vezano na odprt poziv za pomoč gospodarstvu pri omilitvi posledic energetske krize 

imam sledeči vprašanji: 

 

- Naše podjetje najema poslovne prostore v skupni kvadraturi cca.2600m2 – te prostore 

oddajamo dalje podnajemnikov. Vse stroške vezane na najeto nepremičnino dobimo 

prefakturirano s strani najemodajalca. Ali smo v tem primeru opravičeni do pomoči iz 

omenjenega razpisa? – Po interpretaciji razpisne dokumentacije naj bi bili upravičeni, še 

vseeno pa želim preveriti še z vami 

 

Upravičenec do pomoči po ZPGOPEK je tisti, ki je končni porabnik energije in jo nabavi od dobavitelja 

energentov (neposrednega ali posrednega). Torej končni najemnik/uporabnik energenta. 

 

- Ali se preverja in primerja znesek prejetih računov in znesek prefakturiranih stroškov – 

namreč najemodajalcem obračunavamo nek pavšalni znesek, ker nimajo vgrajenih ločenih 

števcev. Iz tega naslova prihaja do odstopanj pri prejetih in izhodnih računih. 

 

Pri preverjanju ne bo smelo priti do odstopanj. Glede na podatke, ki jih bo pristojni organ prejel s 

strani operaterjev in dobaviteljev ter posrednih dobaviteljev, bo izvedena korekcija izračuna glede na 

dejansko porabo. 

 



                                                              
2. Ali lahko gospodarska družba kot upravičenec po ZPGOPEK vlogo za uveljavljanje pomoči 

vloži preko pooblaščenca, in na kakšen način se pooblaščenec (npr. odvetniška družba) s 

pooblastilom preko aplikacije SPIRIT lahko izkaže? Ali mora biti tudi v takšnem primeru 

vloga s strani pooblaščene odvetniške družbe digitalno podpisana s kvalificiranim 

digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika odvetniške družbe, ki je preverljivo v sistemu 

AJPES eEDP, ali pa lahko vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom npr. vloži in podpiše 

odvetnik, ki je pri pooblaščeni odvetniški družbi zaposlen? 

  

Na podlagi določbe drugega odstavka 12. člena ZPGOPEK namreč upravičenec odda vlogo 

za dodelitev pomoči za gospodarstvo preko aplikacije SPIRIT, pri čemer mora biti vloga 

pravilno digitalno podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika 

upravičenca, ki je preverljivo v spletnem servisu AJEPS eEDP. 

  

V konkretnem primeru bi gospodarska družba kot upravičenec pooblastila odvetniško 

družbo, da le-ta po njenem pooblastilu vloži vlogo po določbi 12. člena ZPGOPEK. 

  

 Vlogo lahko oddaja pooblaščena oseba, ki mora imeti za ta namen pooblastilo zakonitega zastopnika 

upravičenca, podpisano z EKDP zakonitega zastopnika. Vlogo, ki se izpiše iz same aplikacije, podpiše 

zakoniti zastopnik, v aplikacijo pa jo odda pooblaščena oseba. Glej tudi ostale odgovore na tehnična 

vprašanja. 

  

2. Na kakšen način in s kakšnimi vhodnimi podatki bo v okviru spletnega kalkulatorja SPIRIT 

mogoče izračunati podatek o ocenjeni višini pomoči za celotno upravičeno obdobje na 

podlagi določbe tretjega odstavka 12. člena ZPGOPEK. 

 

Glejte informacije na spletni strani v zvezi s tem, kaj lahko pripravite pred oddajo vloge: 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397 ter odgovore pod tehničnimi vprašanji. 

  

S tem v zvezi bi bilo za pripravo potrebne dokumentacije in podatkov ključno vprašanje, 

katere postavke bo potrebno za izračun ocenjene pomoči vnesti v predvideni spletni 

kalkulator (poraba po veliki tarifi  - VT, poraba po mali tarifi – MT, povprečje, ipd.). 

 

Glej odgovore pod tehničnimi vprašanji. 

 

239. Zanimalo bi nas še naslednje vprašanje: Če naše podjetje sedaj vloži subvencijo za 

pomoč glede cen električne energije za drugo polovico leta, pa se tedaj izkaže, da bi bilo za 

podjetje ugodneje, če bi veljala (bi bila podaljšana) Uredba Vlade in bi bile regulirane cene 

torej ugodnejše, torej ali smo upravičeni subvencijo vrniti in se odločiti sprejeti cene po 

Vladni uredbi ali smo dokončno zavezani k subvenciji in tega ne moremo storiti?  

 

Ni mogoče izbirati med pomočjo po ZPGOPEK ali uredbi. V kolikor ste upravičenec po Uredbi, imate 

regulirano ceno in niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

 

240. Naše podjetje XX, d.o.o. s sedežem na xxx, Ljubljana - Črnuče je upravnik za 

gospodarske objekte.  S podjetjem XX energija d.o.o. imamo sklenjeno pogodbo o zakupu 

tokovine. Smo srednji odjemalci. 



                                                              
Napotili so nas na vas za uveljavitev subvencije, prav tako nismo upravičeni (deležni) 

regulacije. 

  

Vlogo za uveljavljanje pomoči morate oddati preko spletne aplikacije najkasneje do 28.2.2023 do 

12:00 ure. Predlagamo, da si preberete tudi pogoje in določbe zakona, ki ureja področje dodeljevanja 

pomoči: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186?sop=2022-01-4186 

 

 

 

 

 

 

 

 

241. Vljudno vas prosimo za pojasnilo zneska Dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 

2.1.in 2.4. po ZPGOPEK. 

  

Pomoči po ZPGVCEP in ZPGOPEK se seštevata. V enem odgovoru ste pojasnili, da bo v 

aplikaciji predviden vnos dosedanje pomoči, pomeni že prejeta pomoč po ZPGVCEP. Ali 

moramo tukaj vnesti: 

  

- znesek, ki smo ga že prejeli po ZPGVCEP konec decembra 2022 (samo za obdobje junij-

september 2022), 

- celotni znesek, ki smo ga oddali v vlogi do 31.1.2023 (junij-dec. 2022) ali 

- znesek, ki ste nam ga s korekcijskim faktorjem za obdobje junij – september že znižali in 

zraven prištejemo še znesek, ki smo ga oddali 31.1.2023 za obdobje okt- dec 2022, za 

katerega pa še ne poznamo korekcijskega faktorja? 

 

Vnesete že prejeta sredstva po ZPGVCEP. 

Sredstva za drugi del upravičenega obdobja še niste prejeli, zato jih ne navajate. 

 

242. Kot podjetje smo izbrali kot primerno pomoč za katero bi se prijavili »Osnovna 

posebna pomoč za gospodarstvo, kot jo opredeljuje 66. točka, 2.4. oddelka začasnega 

okvira.«, katera je omejena do maksimalno 4 mio EUR. V sami aplikaciji smo ugotovili, da 

je potrebno ročno vnesti podatke o »Dosedanja prejeta pomoč v skladu z oddelkom 2.1 

in/ali 2.4 začasnega okvira«, zanima ma nas kateri znesek je potrebno vnesti v ta razdelek. 

V kolikor je potrebno vnesti pomoč na podlagi »ZPGVCEP« iz leta 2022, nas zanima ali se ta 

znesek upošteva in posledično odšteva pri maksimalno možni dodeljeni pomoči za leto 

2023, ki je 4 mio EUR. 

Tako je. Znesek prejete pomoči po ZPGVCEP seštejete z višino zaprošene pomoči po ZPGOPEK. 

Znesek ne sme presegati max določene višine 4 mio EUR. 

243. Na vas se obračamo zaradi razjasnitve ali upravičenec lahko v aplikacijo za 

dodelitev osnovne posebne pomoči za gospodarstvo vpisuje za leto 2023 le tiste ocenjene 

ter tudi že zakupljene stroške električne energije (ter njeno ocenjeno količinsko porabo za 

leto 2023), katerih cena je višja od 150 EUR na MWH? 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4186?sop=2022-01-4186


                                                              
V aplikacijo vnesete celotno vrednost stroškov, program pa bo pri izračunu upošteval dovoljeno 

višino, kot je določena v tretjem odstavku 5.člena ZPGOPEK, kar pomeni, da se pri izračunu upošteva 

znesek, ki je nad 150 EUR. 

V kolikor ocenjujete, da bo v posameznem mesecu cena nižja od 150 EUR, bo program upošteval 

vrednost 0. 

244. Vprašanje: Upravičenec, ki proda energente, ni upravičen do pomoči za energente, 

ki jih je prodal, za tiste energente, ki pa jih ni prodal, pa je upravičen do pomoči? 

 

Tako je. Upravičen je za energente, ki jih sam porabi. 

 

245. S.p. spada med male poslovne odjemalce in ima ceno električne energije regulirano 

od 1.9.2022 do 31.8.2023 po Uredbi o določitvi cen električne energije (Ur.l. 95/022). Ali je 

upravičen do oddaje vloge za obdobje od 1.9.2023 do 31.12.2023? 

 

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). 

V kolikor ste upravičenec po Uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

246. pri izpolnjevanju obrazca ZPGOPEK sem naletela na težavo, kako se določi poraba 

za leto 2023? Je to predvidena poraba, izračunana na podlagi pretekle porabe? 

Da. Pri oddaji vloge izpolnjujete ocenjene količine za leto 2023. 

247. Kako v vlogi označimo podjetje, ki je sestrsko (ima enakega lastnika). 

V vlogi se označi samo nadrejeno in podrejeno podjetje, kot zahteva aplikacija. 

 

 

248. 1.V skladu s 14. členom ZPGOPEK se bodo izplačila v letu 2023 izvedla v višini 80 

odstotkov višine pomoči za posamezno izplačilo, do 28. februarja 2024 pa bodo izplačana 

še zadržana sredstva v višini 20 odstotkov višine pomoči. Iz 7. odstavka 16. člena ZPGOPEK 

izhaja, da se bo korekcija ocenjenih podatkov z dejanskimi izvedla dvakrat, in sicer se bo 

korekcija za razliko med dejanskim izplačilom pomoči za gospodarstvo in izračunom višine 

pomoči za gospodarstvo za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023 izvedla pri 

mesečnih izplačilih v obdobju od 1. julija 2023 do 31. decembra 2023.  

V zvezi s tem nas zanima, ali bo tekom korekcijskega postopka v obdobju med julijem in 

decembrom 2023 prišlo do poplačila/vračanja preplačila v višini 100% ali zgolj 80% 

dejansko upravičenega zneska za obdobje od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023. Podajamo 

hipotetičen primer za lažje razumevanje – predvidoma bo za mesec april 2023 skupna 

ocenjena višina pomoči 100 enot, in torej konec meseca aprila 2023 izplačanih 80% ocene, 

to je 80 enot. V korekcijskem postopku pa se bo po dejanskih podatkih ugotovilo, da je bila 

dejanska poraba zgolj 60 enot. Ali bo v takšnem primeru v korekciji ugotovljeno, da mora 

družba od prejetih 80 enot vrniti zgolj 20 enot (in obdržati 60 dejansko upravičenih enot – 

to je 100% dejanskih stroškov), ali da mora družba vrniti 32 enot (in obdržati zgolj 48 



                                                              
dejansko upravičenih enot – to je 80% dejanskih stroškov)? Kdaj in na kakšen način točno 

se bo izvedlo vračilo preplačila za primer, da se bo ugotovilo, da so bili dejanski stroški v 

obdobju januar - junij 2023 nižji od ocenjenih? 

  

2. Iz tretjega odstavka 5. člena ZPGOPEK izhaja, da se za izračun upravičenih stroškov za 

posebne pomoči lahko upošteva največ 70 odstotkov upravičenčeve porabe v istem 

obdobju v letu 2021. Navezujemo se na vprašanje št. 147, iz odgovora na katerega izhaja, 

da upravičenec v vlogi odda dejanske podatke za posamezen mesec leta 2021, da bo 

upoštevanje zakonskih omejitev vgrajeno v sami aplikaciji ter da je pomembno, da za vsak 

mesec leta 2021 upravičenec vnese dejansko porabljeno količino ter povprečno ceno na 

enoto v posameznem mesec. Ali pravilno razumemo vaš odgovor, da je pri napovedi količin 

smiselno napovedati oziroma v sistem vnesti zgolj 70% količin v primerjavi z enakim 

obdobjem v letu 2021 (ker do večjih količin upravičenec tako ali tako ne bo upravičen)?   

 

Upravičenec je odgovoren, da v vlogi oddaja realne ocene stroškov za leto 2023. Odgovornost za 

oddajo podatkov je na strani upravičenca. 

 

249. Zanima me ali pri izračunu povprečne cene iz faktur za 2021 oziroma  pri izdelavi 

napovedi za leto 2023 upoštevamo izključno samo ceno na enoto (MWh) ali tudi: 

 

- Trošarino (pri električni energiji) in 

- Znesek za zagotovitev prenosa, Znesek za odstopanja, Trošarino in Prispevek OVE, SPTE 

(pri zemeljskem plinu)?  

 

Upoštevate ceno na enoto energenta v eurih na MWh, ki ne vključuje vračil davkov in dajatev. 

 

250. Prosimo za razlago pri posebnih pomočeh za gospodarstvo po 9.; 10. in 11. členu 

ZPGOPEK, ki se vezana na EBITDA: 

Kako se razlaga pogoj, določen v prvem odstavku omenjenih členov: 

 

- »se je njegov EBITDA brez pomoči v upravičenem obdobju zmanjšal za vsaj X odstotkov v 

primerjavi z letom 2021« 

 

v povezavi z 2. odstavkom omenjenih členov: 

»Upravičenčev EBITDA v upravičenem obdobju, vključno s skupno pomočjo, ne sme 

presegati x odstotkov njegovega EBITDA v letu 2021. Če je bil EBITDA v letu 2021 

negativen, pomoč za zmanjšano gospodarsko uspešnost lahko povzroči povečanje EBITDA 

na največ 0.« 

Ali to pomeni, da morata biti izpolnjena oba pogoja kumulativno, in bi torej upravičenec v 

primeru, da sicer doseže pogoj iz 3. alineje omenjenih členov (to je znižanje EBITDA za 

ustrezen odstotek v primerjavi z letom 2021), po prejeti pomoči (ki je odvisna od višine 

upravičenega stroška in posredno cen energentov) pa bi bil EBITDA glede na omejitev iz 2. 

odstavka omenjenih členov presežen, da pogoji za pridobitev te vrste pomoči niso 

izpolnjeni in bi moral upravičenec vrniti celotno prejeto pomoč; 

ali določilo 2. odstavka omenjenih členov – to je višina EBITDA vključno s prejeto pomočjo 

predstavlja zgolj najvišji znesek pomoči, ki ga lahko upravičenec prejme, in se višina pomoči 

sorazmerno zniža.  



                                                              
Primer: 

- Upravičenčev EBITDA iz leta 2021 znaša €100m. 

- Pogoj za prejem pomoči je, da EBITDA v letu 2023 znaša največ €60m; vključno s prejeto 

pomočjo pa največ €70m. 

- Upravičeni stroški -  in posledično pomoč - znašajo €50m (ob predpostavki, da so priznani 

v celoti). 

- Doseženi EBITDA upravičenca v letu 2023 znaša €55m. 

- Ali se upravičencu izplača pomoč delno v višini €15m (tako da bo EBITDA skupaj s prejeto 

pomočjo dosegel največ €70m)? 

 

Tako je. V obeh primerih gre za pogoje, ki jih določa zakon za te vrste pomoči in v kolikor se izkaže, da 

ti ne bodo izpolnjeni, podjetje ni upravičeno do pomoči in bo moralo vračati sredstva. 

  

2. Prosimo za razlago določila iz 5. člena 3. odstavka: 

»… po ceni, ki je nižja od xx EUR, je upravičen do posebne pomoči za gospodarstvo iz druge, 

tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena le za tisti delež ocenjene ali 

zakupljene električen energije ali zemeljskega plina, ki presega znesek iz tega člena.« 

Kako si lahko razlagamo to določilo – namreč podjetje ima vnaprej zakupljen del 

energentov po ceni, ki je nižja od cene, določene v 3. odstavku 5. člena ZPGOPEK, del 

energenta pa kupuje na trgu po SPOT ceni, ki je višja od cen iz 3. odstavka 5. člena 

ZPGOPEK. Ali lahko uveljavljamo pomoč na mesečni ravni zgolj za količine, ki jih kupujemo 

po SPOT cenah, ne glede na povprečno mesečno ceno, ali mora mesečna povprečna cena 

zakupljenih in na spotu kupljenih količin presegati zakonsko določeno ceno iz 3. odstavka 

5. člena ZPGOPEK? 

 

Glej odgovor št. 3 v dokumentu Vprašanja in odgovori na spletni strani 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. 

 

 

 

 

3.       Prosimo za pojasnilo določila iz 4. odstavka 6. člena: 

»pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega odstavka se 

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.« 

Upravičenec je del holdinga, ki je lastnik 100% poslovnih deležev v več hčerinskih družbah, 

ki so samostojne pravne osebe (d.o.o). Sam holding pomoči ne bo uveljavljal, ker niti ni 

končni odjemalec energentov; bodo pa pomoč uveljavljale nekatere od hčerinskih družb. 

Hčerinske družbe, ki so samostojne pravne entitete, in so končni odjemalci energentov, 

nimajo podrejenih družb. Ali se bo v tem primeru pomoč hčerinskih družb seštevala ali ne? 

V kolikor se sešteva, ali se bo potem izpolnjevanje pogojev za posamezno posebno pomoč 

gospodarstvu (npr. EBITDA) tudi spremljalo na nivoju cele skupine in ne na nivoju zgolj 

upravičenca? 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
Izpolnjevanje pogojev se preverja na ravni posameznega upravičenca, ki odda vlogo. Za nadrejena in 

podrejena podjetja pa se upošteva skupna višina pomoči po začasnem okviru, ki ne sme presegati 

najvišje dovoljene višine, določene za posamezno vrsto pomoči. 

Četrti odstavek 6. člena: Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega 

odstavka se 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. 

 

4. Prosimo za razlago določila 3. odstavka 22. člena ZPGOPPEK: 

»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…« 

Upravičenec v vsakem primeru izpolnjuje pogoje za enostavno pomoč po 7. členu ZPGOPEK 

in osnovno posebno pomoč za podjetja po 8. členu ZPGOPEK. Eden od sprejetih ukrepov 

zaradi energetske krize pri upravičencu je bil tudi začasni ukrep skrajšanja polnega 

delovnega časa delavcem. 

V primeru, da upravičenec vloži vlogo za dodelitev pomoči po 9., 10. ali 11. členu ZPGOPEK, 

nakar se naknadno ugotovi, da pogoj zmanjšanja EBITDA ni izpolnjen, ali bo moral vrniti 

tudi pomoč, ki jo je dobil iz naslova skrajšanja polnega delovnega časa?  

 

Nismo pristojni za tolmačenje uveljavljanja pomoči za skrajšanje delovnega časa, prosimo obrnite se 

na ZRSZ. 

 

251. Najemnikom prefakturiramo račun XX d.o.o. po dejanski porabi. 

Katera dokazila rabijo priložiti od nas, da boste lahko primerjali z Iskrinim vmesnikom?  

 

 

Zakon ne določa, da morajo upravičenci v vlogi predložiti dokazila. Vlogo oddajo na podlagi 

priloženega dokazila. 

 

252. Sodimo med male poslovne odjemalce za zemeljski plin, za električno energijo pa 

ne in niti ne zapademo med upravičence, ki imajo regulirano cene električne energije 

(kapica). 

Kako lahko uveljavljamo subvencijo po ZGPOPEK za električno energijo? Za električno 

energijo namreč nismo upravičeni do nobene druge oblike pomoči in cena za nas ni 

regulirana, izpolnjujemo pa pogoje iz ZGPOPEK glede povečanja stroškov el. energije, saj se 

nam je cena energije povečala za 6x v primerjavi z letom 2021. Nepredstavljivo bi namreč 

bilo, da naše podjetje ne bi bilo upravičeno do nobene izmed oblik pomoči  za električno 

energijo samo zato, ker smo uvrščeni med male poslovne odjemalce za zemeljski plin. Za 

zemeljski plin nismo niti razmišljali, da bi uveljavljali subvencijo za pomoč, el. energija pa je 

za naše podjetje že prej predstavljala velik del stroškov, z letošnjim letom je pa ta strošek  

presegel mejo vzdržnosti.  



                                                              
 

Določbo četrtega odstavka 3. člena se lahko razume na različne načine, zato vam na vprašanje ne 

moremo odgovoriti, dokler ne prejmemo tolmačenja tega člena s strani institucij, ki so za to 

pristojne. 

 

253. V prijavi na razpis - agencija SPIRIT, za subvencijo cen energentov (ZPGOPEK) , smo 

ugotovili, da smo na seznamu malih poslovnih odjemalcev in ne moremo oddati vloge. 

  

Vlogo želimo oddati zaradi velike količine elektrike, kjer smo velik odjemalec, 

Predvidevamo, da je težava zaradi plinskega priključka, ki ga  imamo zaradi peči za 

ogrevanje, katero imamo za izredne razmere, če osnovnega vira ogrevanja ne bi mogli 

uporabljati. Zaradi plinskega priključka, ki ga ne uporabljamo, nam sedaj verjetno ni 

omogočeno uveljavljati subvencijo elektrike. 

  

Zanima me ali je mogoče, kako urediti, da bi morda s prekinitvijo pogodbe za plin bili 

izbrisani s seznama malih poslovnih odjemalcev. Ali kako drugače narediti izjemo, saj plina 

ne uporabljamo za opravljanje naše dejavnosti.  

 

Žal nismo pristojni za urejanje statusov v zvezi z uredbo. 

 

254. Naj pripomnim, da niso in ne želijo uveljavljati pomoči za zemeljski plin, kjer so mali 

odjemalec! 

  

Ali to pomeni, da ne moreš uveljavljati pomoči za el. energijo, če si na področju plina mali 

odjemalec?  

 

Določbo četrtega odstavka 3. člena se lahko razume na različne načine, zato vam na vprašanje ne 

moremo odgovoriti, dokler ne prejmemo tolmačenja tega člena s strani institucij, ki so za to 

pristojne. 

 

 

 

255. Imamo najemnike, ki jim vsak mesec prefakturiramo stroške električne energije, 

kar nas uvršča v kategorijo posrednega dobavitelja. 

Glede na to bi morali na podlagi 4. odstavka 16. člena posredovati podatke o cenah in 

porabljenih količinah za upravičence. 

Sami smo tudi končni uporabnik, a zaradi minimalne uporabe sami vloge zase ne bomo 

vlagali. 

  

Če je zaradi tega naša edina obveznost po Zakonu samo poročanje kot posredni dobavitelj, 

nas zanima, ali moramo vseeno v aplikaciji vložiti vlogo že do 28.02 ali počakamo na roke, 

ki bodo za posredne dobavitelje v skladu s 6. točko 16. člena določeni naknadno?  

 

Če ne želite uveljavljati pomoči, ni potrebno oddati vloge do konca februarja. V zvezi s poročanjem 

kot posredni dobavitelj prosimo spremljajte objave v zvezi s tem na naši spletni strani. 

 



                                                              
256.  Naša gospodarska družba x d.o.o. ima regulirano ceno, skladno z Uredbo določitvi 

cen za mikro, mala in srednja podjetja. 

V stavbi imamo najemnike. Najemnik y d.o.o. je velika gospodarska družba, ki bo pomoč 

uveljavljala po ZPGOPEK. 

Prišlo bo do situacije, ko bomo s strani naše družbe x d.o.o. regulirano ceno prefakturirali 

dalje družbi Y d.o.o., le ta pa bo na to ceno, kot končni uporabnik, uveljavljal še pomoč po 

ZPGOPEK. 

Je navedeno postopanje pravilno ali bi morala katera od družb x ali y ravnati drugače?  

 

Najemni y d.o.o. lahko odda vlogo, ne glede na to, ali je najemodajalec upravičenec po Uredbi ali ne. 

 

257. Glede uveljavljanja pomoči zaradi visokih cen energentov imamo naslednje 

vprašanje: 

Podjetje ima v lasti dve trafo postaji. Do julija 2022 je distributer izvajal sumarne meritve. 

Po postavitvi sončne elektrarne se meritve izvajajo na dveh merilnih mestih. V začetku so 

prihajali ločeni računi za dve merilni mesti, sedaj pa dobivamo en račun -zbirnik. 

Zanima nas, če moramo v prijavi obvestit, da imamo dve merilni mest, račun pa je zbirnik.  

 

Takšno obvestilo ni potrebno. 

 

258. Smo srednje podjetje (MSP), ki ima regulirano ceno električne energijo skladno z 

Uredbo o določitvi cen električne energije za MSP (UL RS št 167/22 in 4/23). Radi bi 

uveljavili pomoč za PLIN, saj NE spadamo 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). 

  

1) Ali lahko uveljavljamo pomoč po ZPGOPEK? 

2) Če ne, kateri zakon to izključuje?  

 

Določbo četrtega odstavka 3. člena ZPGOPEK se lahko razume na različne načine, zato vam na 

vprašanje ne moremo odgovoriti, dokler ne prejmemo tolmačenja tega člena s strani institucij, ki so 

za to pristojne. 

 

 

259. Zanima me kako podatke izpolniš v primeru, da si najemnik in dobiš prefakturiran 

račun za elektriko? 

Zaprosiš najemodajalca za podatke iz leta 2021. Namreč v vprašanjih in odgovorih piše, da 

boste njih zaprosili za te podatke, ampak v aplikaciji še vedno zahtevate te podatke. 

 

Podatke v vlogi navede upravičenec. Agencija bo pri posrednih dobaviteljih preverjala pravilnost 

navedenih podatkov v vlogah. Predlagamo, da se dogovorite s posrednim dobaviteljem v zvezi s 

količino in ceno na enoto. 

 

 

260. Pri oddaji elektronske vloge smo naleteli na težavo – vloge ne moremo oddati, kljub 

temu da imamo mesečno porabo električne energije več kot 100 MWH. Na klicnem centru 

so nam sporočili, da vloge ne moremo oddati, ker smo mali poslovni odjemalec za 

zemeljski plin. Ali lahko uredimo, da za nas ne velja Uredba za plin? Finančno gledano bi se 



                                                              
nam splačalo, saj glede na našo porabo elektrike dobimo veliko večjo subvencijo kot 

imamo koristi od Uredbe za plin.  

 

V kolikor ste upravičenec po uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

 

261. Na vas se obračamo zaradi razjasnitve ali upravičenec lahko v aplikacijo za 

dodelitev osnovne posebne pomoči za gospodarstvo vpisuje za leto 2023 le tiste ocenjene 

ter tudi že zakupljene stroške električne energije (ter njeno ocenjeno količinsko porabo za 

leto 2023), katerih cena je višja od 150 EUR na MWH?  

 

Vnesejo se tudi stroški, ki so nižji, vendar bo pri izračunu upoštevan samo tisti del stroška, ki presega 

150 eur. 

 

262. Zanima me, ali v primeru, ko je podjetje MPO za plin, za elektriko pa ni MPO, lahko 

zaprosi za pomoč po ZGOPEK samo za eno vrsto energenta.  

 

Določbo četrtega odstavka 3. člena ZPGOPEK se lahko razume na različne načine, zato vam na 

vprašanje ne moremo odgovoriti, dokler ne prejmemo tolmačenja tega člena s strani institucij, ki so 

za to pristojne. 

 

263. Smo veliko podjetje in imamo veliko najetih lokacij. Za večino dobimo račune za EE 

in ZP od posrednih dobaviteljev, za nekaj (manjšina) tudi od direktnih. V aplikaciji je treba 

navesti tudi matično številko posrednega dobavitelja. Zanima nas: 

 

1. Imamo več posrednih dobaviteljev, aplikacija dovoli vnos le enega. Ali vpišemo 

največjega in kako je z ostalimi? 

2. Predvidevamo, da direktnih dobaviteljev ni potrebno posebej javljati?  

 

V primeru, da imate več dobaviteljev, nam prosim na energenti2023@spiritslovenia.si posredujte 

seznam dobaviteljev v excel tabeli s podatki, ki jih zahteva tudi aplikacija. In ne pozabite v excelu 

navesti tudi svoje podatke. 

Neposrednih dobaviteljev se ne sporoča. 

 

264. Sodimo med male poslovne odjemalce za zemeljski plin, za električno energijo pa 

ne in niti ne zapademo med upravičence, ki imajo regulirano cene električne energije 

(kapica). 

Kako lahko uveljavljamo subvencijo po ZGPOPEK za električno energijo? Za električno 

energijo namreč nismo upravičeni do nobene druge oblike pomoči in cena za nas ni 

regulirana, izpolnjujemo pa pogoje iz ZGPOPEK glede povečanja stroškov el. energije, saj se 

nam je cena energije povečala za 6x v primerjavi z letom 2021. Nepredstavljivo bi namreč 

bilo, da naše podjetje ne bi bilo upravičeno do nobene izmed oblik pomoči  za električno 

energijo samo zato, ker smo uvrščeni med male poslovne odjemalce za zemeljski plin. Za 

zemeljski plin nismo niti razmišljali, da bi uveljavljali subvencijo za pomoč, el. energija pa je 

za naše podjetje že prej predstavljala velik del stroškov, z letošnjim letom je pa ta strošek  

presegel mejo vzdržnosti.  

 



                                                              
Določbo četrtega odstavka 3. člena ZPGOPEK se lahko razume na različne načine, zato vam na 

vprašanje ne moremo odgovoriti, dokler ne prejmemo tolmačenja tega člena s strani institucij, ki so 

za to pristojne. 

 

265. - Ali obstaja kakšna omejitev glede dajanja posojil vezana na 16. člen ZPGOPEK, 

predvsem 12 odstavek (npr. dajanje posojil povezanim družbam v skupini)? Ali lahko 

družba prejemnica pomoči (npr. po vrsti »Enostavna pomoč za gospodarstvo«) v letu 2023 

in prihodnjih letih sklene posojilno pogodbo s povezano družbo v tujini? 

 

Za tolmačenje teh določb s obrnite na javni sklad.  

 

- Vezano na 16. člen zakona ZPGOPEK vas prosimo za potrditev naslednjega: v letu 2023 

družba prejemnica pomoči torej ne sme izplačati dobička (npr. dividend), čeprav so te 

vezane na dobiček ustvarjen v predhodnem letu 2022? 

 

 Tako je.  

 

- Ali lahko družba prejemnica pomoči po ZPGOPEK na primer v sredini leta 2024 izplača 

dobiček (dividende) na račun preteklih zadržanih dobičkov, ki so nastali pred letom 2023? 

 

 DA  

 

- Ali velja za družbo prejemnica pomoči po ZPGOPEK (npr. enostavna pomoč ali pa osnovna 

posebna pomoč) omejitev pri izplačilu nagrad poslovodstvu v letu 2023 tudi v primeru, ko 

so bile te nagrade in model nagrajevanja že predhodno dogovorjen (pred nastankom 

zakona) in so te nagrade vezane na predhodno obdobje (npr. vezane na leto 2022)? Ali ne 

prihaja v tem primeru do retrospektivnega (neprava retroaktivnost) poslabševanja 

položaja zaposlenih oz. delojemalcev?  

 

Niso dovoljena izplačila v letu 2023 (za katerokoli obdobje pred letom 2023). 

 

 

 

 

 

 

266. 1. Ali si vodstvo v podjetju lahko izplača poslovne nagrade na koncu leta 2023, če se 

podjetje, kjer je to vodstvo zaposleno, prijavi na ZPGOPEK in podjetje dobi to pomoč? 

 

Ne. izplačila nagrad poslovodstvu v letu 2023 niso dovoljena. 

 

1. Ali podjetji z istim lastnikom, ampak z različnim zakonitim zastopnikom in prokuristom, 

spadata pod povezano podjetje in je potrebno gledati skupen znesek pomoči?  

 

Pri izračunu najvišje skupne višine pomoči za gospodarstvo iz prejšnjega odstavka se 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. 

 

267. Glede na to, da še nimamo točnega podatka glede cene električne energije in bomo 

vlagali vlogo za gospodarsko pomoč na osnovi ocene, nas zanima, ali se bo upravičen 

strošek izračunaval mesečno, in v primeru, da v posamičnem mesecu dosežemo ceno, ki je 

nižja od 1,5 kratnika povprečne cene v referenčnem obdobju 2021, bi v tem mesecu 

pridobili 0 subvencije?  

 

V koliko vas zanima višina mesečnih izplačil, se ta izvajajo na podlagi izračunane skupne pomoči in 

sicer vsak mesec v višini 80 % dvanajstine letnega zneska. 

 

268. 1. Točka 3 vloge: povezana podjetja 

Vprašanje: Znesek dosedanje pomoči povezanega podjetja; to pomeni že 

prejete/dodeljene pomoči s sklepom, v okviru teh dveh shem? 

V kolikor se povezano podjetje tudi prijavlja s svojo vlogo za pomoč v okviru ZPGOPEK za 

leto 2023, se to nikjer ne vnaša? 

Predvidevamo, da vnesemo povezano podjetje, tudi če povezano podjetje ni dobilo 

sredstev iz teh dveh shem? 

  

Znesek dosedanje pomoči povezanega podjetja pomeni znesek vseh prejetih pomoči po Začasnem 

okviru (na podlagi ZPGVCEP ni bilo sklepov, pa se prav tako upošteva). Ni potrebno navajati podatka, 

da se tudi povezano podjetje prijavlja, je pa potrebno navesti vsa povezana podjetja, tudi če se ne 

prijavljajo. 

 

1. Podjetje posluje že od leta 2016, vendar je šele leta 2021 postavilo novo poslovno halo, 

katerega poslovanje bo popolnoma zagnano šele v letu 2023.  Konec leta 2021 je tako 

postalo veliki poslovni odjemalec (prej so bili mali poslovni odjemalec). Kar pomeni, da ima 

za leto 2021 samo 3 račune kot veliki odjemalec (količino in ceno/enoto) in še to ne v 

takem obsegu, kot se predvideva  v letu 2023. Prijaviti se želi na enostavno pomoč. 

 

VPRAŠANJE: kako vnašamo podatke v tabelo pod točko 5: 

1. Predvidevamo, da za zadnje 3 mesece, za katere obstajajo računi tudi za novo merilno 

mesto, vnesemo dejanske podatke, ostale mesece pa ne puščamo prazno (saj potem ne bo 

izračunana nobena subvencija), ampak vpišemo referenčno ceno za leto 2021, torej, da za 

vse ostale mesece vpišemo vrednost 62,26 EUR? Kako je v tem primeru s količino? 

2. Ali bi morali vnesti količine in ceno/enoto za prvih 9 mesecev po računu, kjer so bili še 

mali poslovni odjemalci (veliko manjša vrednost računov, glede na plan proizvodnje v letu 

2023) Prosimo za konkretni odgovor. 

 

Za leto 2021 vnašate dejanske podatke, kakršne ste imeli, ne glede na vaš status odjemalca. 

  

3)Podjetje je z začetkom leta 2023 pričelo uporabljati plin zaradi nove vrste dejavnosti. 

Prej je uporabljajo zgolj elektriko. 

Ker ni podatkov za leto 2021 za uporabo plina (količine in cene na enoto), potem vnašamo 

za leto 2021 ceno za vse mesece: 62,26 EUR. Količino pa 0,00? 

Prosimo za konkretni odgovor. 



                                                              
 

V tem primeru tudi pri ceni vnašate 0.  

  

3)Podjetju zaračunava električno energijo povezano podjetje, ki je potemtakem posredni 

dobavitelj. 

Slednji je reguliran za prve pol leta in tako ceno prefakturira tudi nam. 

Prav sklepamo, da bi se z drugo polovico leta 2023 morali prijaviti na razpis mi za naš delež 

končne porabe električne energije, in podjetje navesti kot posrednega dobavitelja, hkrati 

pa bi se moralo prijaviti tudi to našo povezano podjetje, za svoj delež porabe električne 

energije? 

  

 Vsako podjetje se samo odloči, ali bo oddajalo vlogo ali ne. Upravičen je za tisti del energije, ki jo     

dejansko porabi.  

  

4)Navajate izračun cene električne energije/enoto za leto 2021. 

Prosim vas za pravilno interpretacijo izračuna cena/enoto v primeru več merilnih mest: 

Primer: 

MT (merilno mesto 1): 52000  kWh, 0,23808 (eur/kWH):  12.380,16 EUR 

VT (merilno mesto 1): 68000 kWh, 0,32546 (eur/kWH):  22.131,28 EUR 

MT (merilno mesto 2): 51000  kWh, 0,23808 (eur/kWH):  12.142,08 EUR 

VT (merilno mesto 2): 67000 kWh, 0,32546 (eur/kWH):  21.805,82 EUR 

Seštevek količin: 238.000 kWh 

Seštevek Vrednosti: 68.459,34 EUR 

Povprečna cena: 0,28764 EUR/kWh ( oz. 287,64 EUR /MWh) 

Sklepamo, da je slednje pravilno (torej, da se na mesečnem nivoju seštejejo vse vrednosti 

(MT in VT) v EUR na vseh računih oz. merilnih mestih in deli s skupno količino)?  

 

Tako je. 

 

269. Pravna oseba je energetsko intenzivno podjetje. Je tudi oproščeno plačila trošarine 

za del, ki se rabi za industrijsko rabo.  Za leto 2023 ima pogodbo o dobavi električne 

energije. Cena se izračunava po formuli in je odvisna od več dejavnikov. Iz zadnjega računa 

so ocenili, da je cena nižja kot je določena z Uredbo o določitvi cene električne energije za 

mikro, mala  

 

 

in srednja podjetja. Ob vstopu v aplikacijo za oddajo vloge so dobili informacijo, da niso 

upravičeni dati vloge. 

  

Zanima me ali je podjetje glede na zakonsko podlago upravičeno dati vlogo?.  Uredba o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja v 2. členu določa, da se 

ta uredba ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 sklenjene pogodbe o 

dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz 1. odstavka 3. člena te uredbe. 

Pogodba je sicer  sklenjena,  pri čemer pa cena ni vnaprej določena. Zadnji izračun kaže, da 

je cena nižja od cene določene z uredbo. Kateri odjemalci imajo ceno določeno z uporabo 

formule? 



                                                              
Tudi Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v 6. odstavku 3. 

člena določa, da upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo za električno 

energijo, če spada med odjemalce, kot jih določa podzakonski akt, ki določa ceno 

električne energije za mikro, mala in srednje velika podjetja, za obdobje veljavnosti tega 

podzakonskega akta.  Menim, da energetsko intenzivno podjetje ne spada med odjemalce, 

kot jih določa Uredba. Že po samem načinu določitve cene se mi zastavlja vprašanje ali 

spada med odjemalce po uredbi. 

Zanima me pa še nekaj glede Zakona o oskrbi z električno energijo. V začetku zakona so 

opredeljeni posamezni termini – med drugim je opredeljeno, kaj je to mikro podjetje in 

malo podjetje. Nikjer pa ne vidim opredelitve za srednje podjetje. Zanimivo bi bilo vedeti 

zakaj ni opredelitve tudi za srednje podjetje? Ali se srednja podjetja kot končni odjemalci 

drugače obravnavajo?      

  

Za tolmačenje Zakona o oskrbi z električno energijo je pristojno ministrstvo, pristojno za energijo. 

 

270. S.p. spada med male poslovne odjemalce (ima dve odjemni mesti: obračunska moč 

14 kW in 24 kW) in ima ceno električne energije regulirano od 1.9.2022 do 31.8.2023 po 

Uredbi o določitvi cen električne energije (Ur.l. 95/022). To pomeni, da nam ni potrebno 

oddajati nobene vloge ali izjave? 

Ko sem želela vnesti v program, piše: podjetje ni med upravičenci, ker je na seznamu malih 

poslovnih odjemalcev! 

 

Vloge v tem primeru ne oddajate, ker do pomoči po ZPGOPEK niste upravičeni. 

 

271. Zanima me, kaj se upošteva pri izračunu povprečne cene električne energije  na 

enoto konkretno iz račun E 3 d.o.o. Na npr. računih za leto 2021 so sledeče rubrike. Katero 

rubriko vključiti v izračun povprečne cene na enoto.  

  

1.Omrežnina skupaj 

- obračunska moč 

- omrežnina VT 

- omrežnina MT 

  

2.Energija skupaj 

- omrežnina VT 

- omrežnina MT 

- Premija za kritje odstopanj 

  

3. Prispevki in ostale dajatve skupaj  (to se ne upošteva) 

  

Pri vsaki od teh kategorij so v isti alineji podatki o datumu (od - do), št.kWh, cen v EUR in 

Znesek v EUR.  

 

Vključite VT in MT. 

 

272. Ali se omejitev iz drugega odstavka 19. člena ZPGOPEK nanaša zgolj na tisto pomoč, 

pri izračunu katere je upoštevana električna energija kot nabavljen energent? 



                                                              
 

Drugi odstavek 19. člena določa sledeče: »Do pomoči po tem zakonu ni upravičen, kdor špekulativno 

proda vsaj del električne energije za obdobje iz prvega odstavka 5. člena tega zakona. Za špekulativno 

prodajo se šteje ravnanje upravičenca, ko za obdobje iz prejšnjega stavka uveljavlja pomoč za 

gospodarstvo po tem zakonu ter je vsaj del električne energije za to isto obdobje prodal na 

organiziranem trgu po višji ceni od nabavne cene. Pristojni organ preverja špekulativno prodajo 

električne energije pri operaterju trga z električno energijo.« 

  

Navedena določba pomeni, da subjekt, ki špekulativno proda električno energijo pod pogoji 

določenimi v citiranem odstavku, ni upravičen do nobene od pomoči po ZPGOPEK. Omejitev se torej 

ne nanaša le na električno energijo ampak na katerokoli od oblik pomoči po zakonu. 

 

273. Vljudno vas prosimo za pojasnilo zneska Dosedanje pomoči v skladu z oddelkom 

2.1.in 2.4. po ZPGOPEK.  

Pomoči po ZPGVCEP in ZPGOPEK se seštevata. V enem odgovoru ste pojasnili, da bo v 

aplikaciji predviden vnos dosedanje pomoči, pomeni že prrejeta pomoč po ZPGVCEP. Ali 

moramo tukaj vnesti:  

- znesek, ki smo ga že prejeli po ZPGVCEP konec decembra 2022 (samo za obdobje junij-

september 2022), 

- celotni znesek, ki smo ga oddali v vlogi do 31.1.2023 (junij-dec. 2022) ali 

- znesek, ki ste nam ga s korekcijskim faktorjem za obdobje junij – september že znižali in 

zraven prištejemo še znesek, ki smo ga oddali 31.1.2023 za obdobje okt- dec 2022, za 

katerega pa še ne poznamo korekcijskega faktorja? 

 

Vnesete že prejeta sredstva po ZPGVCEP. 

Sredstva za drugi del upravičenega obdobja še niste prejeli, zato jih ne navajate. 

 

274. na podlagi ZPGOPEK bomo v okviru našega podjetja XX d.o.o. oddali vlogo za 

dodelitev pomoči. 

Preden jo oddamo vas vljudno prosimo za odgovor na dve vsebinski vprašanji, vezani na 

našo vlogo v prilogi: 

  

1. naše podjetje odjema električno energijo na treh odjemnih mestih (OM). Na teh 

odjemnih mestih poteka odjem: 

- OM1 - odjem po spot ceni, 

- OM2 in OM3 - odjem po ceni, določeni z Uredbo o določitvi cene električne energije za 

mikro, mala in srednja podjetja(Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23). 

  

Vlogo smo pripravili včeraj (22.02.2023) in vloga je bila za obdobje 01.01.-30.06.2023 

zaklenjena. 

Danes smo zasledili vaše obvestilo, da vlogo lahko oddamo vsi upravičenci, a želimo 

preveriti, kako smo glede na Uredbo in odjem na OM1 klasificirani, saj smo s strani 

dobaviteljev električne energije pridobili različna tolmačenja. 

Naše vprašanje 1 se glasi: 

ali smo kljub temu, da imamo na enem od odjemnih mest odjem po spot cenah, 

klasificirani kot "upravičenci, ki imajo v prvi polovici letošnjega leta regulirano ceno 

električne energije skladno z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in 



                                                              
srednja podjetja(Uradni list RS, št. 167/22 in 4/23)" in tako pomoči za prvo polletje 2023 ne 

moremo uveljavljati? 

  

2. naše podjetje je v 100% lasti podjetja, ki je v solastništvu treh družinskih članov - očeta 

in dveh sinov.  

Oče in sinova so solastniki še nekaj drugih podjetij - v primeru nekaterih so solastniki vsi 

trije, nekaj podjetij pa imata v lasti le sinova vsak zase. 

Skladno s 3. odstavkom 3. člena Priloge I k Uredbi 651/2014/EU si tolmačimo, da so vsa 

omenjena podjetja med seboj povezana (povezana preko skupine fizičnih oseb) in tako 

smo vsa podjetja v vlogi navedli kot nadrejena (nam podrejeno ni nobeno podjetje). 

Naše vprašanje 2 se glasi: 

ali smo si definicijo povezanega podjetja pravilno tolmačili - torej - ali so podjetja v lasti le 

posameznega od sinov tudi povezana z nami kot prijaviteljem in nam nadrejena? 

Vsekakor nobeno od podjetij ni prejelo nobene pomoči v okviru začasnega okvira in smo 

vsa tako povezana podjetja navedli v vlogi (v prilogi). 

 

ODG:Odg1: Za tolmačenje upravičenosti po Uredbi se prosimo obrnite na sistemskega operaterja. V 

kolikor ste upravičeni po uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

 

Odg.2: Tako je. Vsa povezana podjetja navedete v vlogi. 

 

275. Zanima nas, če smo v primeru, da se naknadno ugotovi, da za obdobje Januar-Junij 

2023 izpolnjujemo kriterij velikega podjetja, upravičeni do pomoči za prvo polovico leta. 

Ne, naknadno ni dovoljeno, da se vloga spreminja. 

276. V dveh poslovnih lokalih imamo gretje različno urejeno – enkrat imamo plinsko peč 

in dobimo fakturo direktno od dobavitelja plina, drugič pa imamo toploto urejeno daljinsko 

preko Energetike, kjer je sicer tudi energent plin. Zanima me, ali lahko v enostavni pomoči 

uveljavljam tudi porabo preko Energetike ali samo direktno porabo plina (na Energetiki je 

npr trenutno MWh 198 eur), torej za oba lokala? 

Upravičen je energent, ki ga prejmete neposredno iz javnega omrežja. 

 

277. Glede na to, da še nimamo točnega podatka glede cene električne energije in bomo 

vlagali vlogo za gospodarsko pomoč na osnovi ocene, nas zanima, ali se bo upravičen  

 

strošek izračunaval mesečno, in v primeru, da v posamičnem mesecu dosežemo ceno, ki je 

nižja od 1,5 kratnika povprečne cene v referenčnem obdobju 2021, bi v tem mesecu 

pridobili 0 subvencije? 

Pomoč se izplačuje mesečno glede na celotno ocenjeno vrednost za leto 2023 in sicer 80 % od 

dvanajstine letnega ocenjenega zneska. 

Prva korekcija glede na dejansko porabo v prvi polovici leta bodo izvedene v mesecu juliju, druga 

korekcija pa januarja 2024 glede na dejansko porabo v drugi polovici leta. 

278. Zanima nas ali je pogoj ta 62,26€/MWh? Ker mi presegamo to številko. 



                                                              
Za električno energijo je določena referenčna cena na enoto za leto 2021 cena na enoto za električno 

energijo za leto 2021, 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. 

V kolikor imate višjo ceno, bo aplikacija upoštevala vrednost 62,26 eurov na MWh. 

279. Pozdravljeni, zanima me, če je naše podjetje upravičeno do pomoči v prvi polovici 

leta 2023, glede na regulirane cene. 

V kolikor imate regulirano ceno, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

280. Kaj označimo v vlogi, to kar smo 2023 ali to kar smo bili 2021? 

Označite stanja na dan oddaje vloge. 

281. Naše podjetje je XX plus d.o.o., ima priključno moč 288kw, dejavnost je 

proizvodnja. Pogodbo za dobavo električne energije smo imeli do 31.1.2023. Sklepam, da 

smo s februarjem prešli na regulirano ceno skladno z Uredbo o določitvi cene električne 

energije za mikro, mala in srednja podjetja. Naj opozorim, da se nam je cena električne 

energije (v kolikor veljajo cene z uredbe), dvignila za 240%.  

V kolikor imate regulirano ceno po uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK za prvo polletje 

oz. za čas trajanja Uredbe. 

282. Oddali smo vlogo za enostavno pomoč gospodarstvu na podlagi Zakona o pomoči 

gospodarstvu za omejitev posledic energetske krize (ZPGOPEK.  

Ker smo pri oddaji vloge naredili napako, me zanima, ali lahko vlogo UMAKNEMO in 

oddamo novo vlogo do 27.02.2023, dokler ne poteče rok za oddajo. 

 

Lahko. Ponovno se prijavite v JRP in umaknite vlogo ter jo popravljeno ponovno oddajte. 

 

283. Se pooblastilo podpiše samo na prvi strani ali na vseh štirih?  

V navodilih piše, da je pogosta napaka, da je premalo podpisov na pooblastilih, v videu in 

pa v spletnem izobraževanju pa, da samo enkrat? 

 

Pooblastilo je dovolj podpisati na prvi strani. Podpišejo pa ga zakoniti zastopniki podjetja. 

 

 

 

 

284. Če prav razumem, v aplikaciji se podatki o porabi in ceni za 2021 vnesejo enaki, kot 

so se v predhodni. To se načeloma, če ni ugotovljenih sprememb ne spremeni? 

Tako je. 

285. Mi dobivamo račune iz Elektro Energije in Elektro Ljubljana. Ali upoštevam oba 

računa? 

Ali ti dve ceni na računih za posamezni mesec seštejem in delim s porabo, da dobim ceno? 

Tako je. 



                                                              
286. Zanima nas ali je podjetje, ki ni MSP in je klasificirano kot veliko, upravičeno do 

subvencije električne energije v letu 2023? 

Načeloma da, upoštevaje tudi vse ostale pogoje, ki jih določa zakon. 

287. Ali lahko energetsko intenzivno podjetje zaprosi za »enostavno pomoč« ? 

Energetsko intenzivno podjetje lahko izbere katerokoli vrsto pomoči po zakonu. 

288. Vprašanje je vezano na 3. odstavek 5. člena in se nanaša na osnovno posebno 

pomoč.  

1. Ali prav razumemo, da v kolikor imamo napravljena dva zakupa električne energije, 

polovico po npr. ceni 100 EUR/MWh in polovico po npr. ceni 200 EUR/MWh, lahko 

uveljavljamo subvencijo samo za 50% količine (za zakup po ceni 200 EUR/MWh)?  

2. In v kolikor je tako, ali v aplikacijo vnesemo ceno 200 EUR/MWh (cena dražjega 

zakupa, za katerega uveljavljamo subvencijo) ali ceno 150 EUR MWh (našo povprečno 

ceno). 

 

Za posamezen mesec se izračuna povprečje MT in VT na vseh lokacijah/merilnih mestih (SUM znesek 

/ SUM količine → povprečna cena na enoto). 

 

V aplikacijo vnesete povprečno ceno na enoto. 

 

 

289. Glede drugega poslovnega prostora – pa smo lastniki šele od letos dalje. Ali se tudi 

za ta prostor lahko prijavimo za subvencijo?  

 

 Odg. DA 

 

290. 1. Na eni od lokacij imamo primer, da nam najemodajalec energent prefakturira oz. 

naš delež (v stavbi je več najemnikov) zaračuna na podlagi kvadrature prostora. Ali bo za 

dokazovanje dovolj skupna poraba in ključ (% kvadrature), iz katere se izračuna naša 

poraba in na podlagi katerega najemodajalec zaračunava energent? 

 

Glej odgovor št. 259 v dokumentu Odgovori na vprašanja na spletni strani 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397 . 

  

1. Je lahko najemodajalec, ki nam prefakturira energent tudi prejemnik pomoči po Uredbi o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (kapica)? Prefakturira 

nam ga po enaki tarifi, kot je na računu. (Matej Stevanovic, sre.22.2.2023, Energenti2023) 

 

Za tolmačenje uredbe nismo pristojni. Obrnite se na pristojno ministrstvo MOPE. 

 

291. Na vas se obračamo, ker smo bili napoteni iz vaše tehnične pomoči. Spodaj je 

vprašanje poslano na tehnično pomoč katerega smo dobili po telefonu. Prosimo za vaš 

nasvet in pomoč. 

Pozdravljeni, v primeru da ste MSP ne vnašate podatkov za prvih 6 mesecev – prosim točno 

nam definirajte katerega leta 2021? 

  

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
Zakon predvideva za izračun subvencije povprečno ceno za celo leto 2021, to pomeni od 

januarja do decembra 2021? Logično je, da če smo upravičenci po Uredbi, da ne vnašamo 

porabe in cene za januar 2023, ker do te subvencije nismo upravičeni. 

Naša cena za januar 2023 je bila s strani ECE zaračunana po Uredbi.  

 

V kolikor ste imeli v januarju regulirano ceno po uredbi, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

 

292. - Podjetje je postalo najemnik prostorov 02.2022, se bomo prijavili za enostavno 

pomoč. 

V aplikaciji je potrebno izpolnit podatke za 2021, verjetno če pustimo prazna polja in se 

vpišejo samo ocene za 2023, ne bo spustilo na potrditev v aplikaciji zaradi neizpolnjenih 

polj. 

Oziroma ali tako podjetje se lahko prijavi za pomoč? 

- V kolikor je priključna moč za elektriko manjša od 43kW, cena je regulirana za prvo 

polletje 2023, je možnost prijave za pomoč? Ali obstajajo še kakšne dodatne pogoje, kjer se 

izniči faktor priključne moči?  

 

Podatki za leto 2021 so obvezni, saj brez njih ni mogoče preveriti upravičenosti in izračunati višine 

pomoči. V kolikor spadate med male poslovne odjemalce, niste upravičeni do pomoči. 

 

293. Oddajamo več nepremičnin. Zaradi različne namembnosti so povprečne cene na 

MWH po enotah različne. 

Mi kot najemodajalec bomo za lastno porabo vnesli povprečno ceno iz vseh nepremičnin in 

odjemnih mest.  

Kateri podatek damo najemnikom: povprečno ceno vseh odjemnih mest, kot velja za 

najemodajalca ali povprečno ceno, ki se jo izračuna za lokacijo po števcu, kjer se najemnik 

nahaja. 

 

Zakon določa, da morate kot posredni dobavitelj končnim porabnikom energent zaračunati po enaki 

ceni, kot vam ga zaračunava neposredni dobavitelj. 

 

294. Ali v podjetju lahko izplačamo odpravnino direktorju, ki odhaja iz podjetja, in sicer 

v letu 2023. 

Na primer, da mu izplačamo odpravnino v mesecu marcu 2023. Ali se to tudi šteje kot 

izplačana nagrada v letu 2023 in potem nismo upravičeni do državne pomoči.  

 

Pri poslovodstvu v letu 2023 ali za leto 2023 ne sme priti do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic 

ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu. 

 

295. imamo 2 obračunska mesta električne energije in sicer 83 KWh in 24 KWh in nismo 

prejemnik pomoči z Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja 

podjetja z regulirano ceno. Ali lahko oddamo vlogo za celo leto 2023, oz. ali bomo podatke 

za prvih 6 mesecev sploh lahko vnesli? 

Razen tega imamo sklenjeno pogodbo-aneks z distributerjem električne energije julija 2022 

s ceno ki je bistveno višja od 1,5 kratnika referenčne cene. Ali smo upravičenci za prejem 

pomoči? 



                                                              
Naslednje vprašanje je – ali lahko v letošnjem letu  izplačamo dobiček iz preteklih let (2015 

– 2019) lastniku družbe, ki je tudi prokurist, ni pa v delovnem razmerju v podjetju in je tuji 

državljan?  

 

V kolikor ste MSP po uredbi, lahko oddate vlogo za pomoč za drugo polletje.  

Pri poslovodstvu v letu 2023 ali za leto 2023 ne sme priti do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic 

ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu. 

 

296. Smo najemniki 8 trgovinskih enot, od tega se 4 nahajajo v City Parku Ljubljana, kjer 

je najemodajalec Euromarkt, d.o.o., 2 enoti v centru Aleja, 1 enota v centru Europark 

Maribor in 1 enota v Citi centru Celje (najemodajalec XX, d.o.o.). 

Kako naj oddamo vlogo, če poslujemo s tremi centri, vnesemo pa lahko samo enega? 

 

Aplikacija omogoča vnos podatkov za enega posrednega dobavitelja. V primeru več posrednih 

dobaviteljev prosimo posredujte seznam v excelu na elektronski naslov 

eneergenti2023@spieritslovenia.si. Seznam naj vsebuje dolgo ime matično in davčno številko 

posrednih dobaviteljev ter vaše podatke. 

 

297. zanima nas sledeče: podjetje ima več lokacij. Nekatere lokacije imajo socialno 

kapice (recimo lokacija A), druge pa ne (recimo lokacija B in C). Uveljavljali bomo 

subvencijo, sedaj pa nas zanima, če pri prvi polovici leta (do 30.6.)  pri izračunu porabe in 

cene vključimo tudi lokacije, ki imajo socialno kapico, ali le-te izvzamemo iz izračuna. Torej 

ali podamo predvideno porabo električne energije kot  poraba lokacije A+B+C ali zgolj B+C, 

ker lokacija A uveljavlja socialno kapico?  

Za drugo polovico leta pa predvidoma vpišemo porabo lokacij A+B+C.  

 

V kolikor niste upravičenec po uredbi (ne glede na to, ali je najemodajalec upravičenec po uredbi ali 

ne), lahko oddate vlogo za pomoč po ZPGOPEK za celotno obdobje leta 2023. 

 

298. 1. V letu 2021 smo imeli dve odjemni mesti, za leto 2023 pa imamo samo eno 

odjemno mesto. 

Ali je za leto 2021 potrebno upoštevati obe odjemni mesti?  

 

Tako je. 

 

299. Podjetje sicer deluje od novembra 2021 vendar je prvic racun za elektriko prejelo za 

obdobje 1.1.-31.1.2023, zato nimamo podatka za leto 2019. 

Kaj naredimo v tem primeru?  

 

V kolikor v letu 2021 niste imeli stroškov za energijo, potem niste upravičeni do pomoči. 

 

        300.             Ali se strošek daljinskega ogrevanja (dobavljena toplota) od Energetike Ljubljana  

šteje kot energent tehnološka para?  

 

V kolikor gre za ogrevanje za namen izvajanja tehnoloških procesov. Glej odgovor na vprašanje št. 

209 v dokumentu Odgovori na vprašanja na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
 

301.   v okviru odgovora na vprašanje št. 218 (priloga) navajate, da se mora upravičenec 

v aplikaciji odločiti, ali bo vnašal količine porabljenega energenta za leto 2021 ali za 2019 (v 

primeru izpolnjevanja pogoja iz 12. člena ZPGOPEK). Referenčne cene na enoto pa se vnašajo 

v obeh primerih za leto 2021. 

  

Navedeno pojasnilo v povezavi z določbo 17. člena ZPGOPEK (“Upravičencu, ki mu je bilo v 

letu 2021 z odlokom vlade prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi posledic 

epidemije COVID-19 ali omejeno opravljanje dejavnosti, se lahko kot referenčno obdobje 

šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez teh omejitev, kar potrjuje 

upravičenec z izjavo.”) ni jasno. 

  

S tem v zvezi vas naprošamo za pojasnilo, na kakšen način upravičenec, ki mu je bilo:  

1. bodisi celotno leto 2021, 

2. bodisi del leta 2021, 

 prepovedano/omejeno ponujanje blaga in storitev zaradi posledic epidemije, uveljavlja 

pomoč. 

  

Ali to pomeni, da se vnašajo količine za leto 2019 za obdobje, ko upravičenec ni posloval 

(ali je posloval omejeno) cene pa za isto obdobje leta 2021, ali količine in cene za to 

obdobje v letu 2019? 

Na kakšen način se v primeru iz zgornje točke 1. in zgornje točke 2. izračuna skupna količina 

in povprečna cena na enoto ter kako se poda ocena vrednosti za leto 2023? 

  

ZPGOPEK omogoča, da tisti upravičenci, ki ste imeli prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi 

posledic epidemije COVID-19 ali omejeno opravljanje dejavnosti v letu 2021, lahko upoštevate 

KOLIČINE porabljene energije v letu 2019. Ne glede na to pa morate upoštevati povprečno ceno na 

enoto v letu 2021.  

Možnost je, da izberete 2021 ali 2019 za vnos količin. V kolikor se boste prijavili za enostavno pomoč, 

količine v referenčnem letu niso pomembne, saj se 70% količin referenčnega leta upošteva zgolj pri 

posebnih pomočeh (tretji odstavek 5. člena ZPGOPEK).  

Če se prijavljate na posebno pomoč, pa je seveda pomembna primerjava količin po mesecih 

2023/2021 oz. 2019. V primeru, da vnesete v letu 2019 količino "0" (nič), potem primerjava ni možna.  

Povprečna cena na enoto pa je v vsakem primeru za leto 2021. 

 

302. Sprašujemo, ali se držimo navedbe v zakonu in navedemo povprečno ceno za 

celotno obdobje leta 2021- torej bo enaka za VSE mesece v letu 2021, ali navedemo 

dejanske cene, ki smo jih dosegali v posameznem mesecu?  

 

Vnesete povprečno ceno na enoto za posamezni mesec. 

 

303. Pri vnosu podatkov v aplikacijo JRP za leto 2023 se nam trenutno pojavljata dve 

vprašanji: 

1. Kako naj določimo enotno mesečno ceno za leto 2023, če je le-ta sestavljena iz 

pogodbene in spot cene? 

 

Ocenite povprečno ceno na enoto v posameznem mesecu. 



                                                              
 

1. Katere podatke vpišemo za prvo polletje, v primeru, da za nas velja Uredbo o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, 

št. 167/22 in 4/23) 

 

V primeru, da za vas velja Uredba, vnašate podatke samo za drugo polovico leta 2023. 

 

304. Imamo vprašanje. Ali smo kot društvo s statusom društva v javnem interesu 

upravičeni do pomoči za daljinsko ogrevanje. 

Sedež društva CB XX XX SOČA imamo na C. ulici xx, Nova Gorica v zaklonišču in smo 

priključeni na daljinsko ogrevanje XX Nova Gorica. 

S 1.1.2023 se nam je strošek ogrevanja povečal za več kot 250% in nam bo na letni ravni 

predstavljal 700,00€ višjih stroškov delovanja društva. Ker smo prostovoljna in 

neprofitna organizacija nam tak strošek ogroža delovanje društva. 

 

Javna društva niso upravičena do pomoči. Prvi odstavek 3. člena ZPGOPEK določa:  

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. 

 

305. Ali obstaja kakšna omejitev, da v samo vlogo vključimo več dobaviteljev el. 

energije, med katerimi je tako dobavitelj iz distribucijskega omrežja kot tudi dobavitelji 

iz internih omrežij? Ali je možno vključiti več dobaviteljev iz internih omrežij? 

 

ZPGOPEK v 2. členu določa dobavitelje in posredne dobavitelje energentov: »dobavitelj energentov« 

je neposredni zunanji dobavitelj energentov, ki ni povezan z upravičencem kot njegovo podrejeno ali 

nadrejeno podjetje, s katerim deluje kot en subjekt s skupnim virom nadzora v smislu tretjega 

odstavka 3. člena Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi 

nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 

187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo Komisije (EU) 2021/1237 z dne 23. julija 

2021 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z 

notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 270 z dne 29. 7. 2021, str. 39), (v 

nadaljnjem besedilu: Uredba 651/2014/EU), ali 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; 

 

306. Smo malo podjetje vendar s seštevkom odjemnih mest presegamo vsoto priključne 

moči 86 Kw. Na posameznih odjemnih mestih smo končni uporabnik, na nekaterih pa 

smo kot upravnik le posrednik.  

Na računu za mesec januar nam je dobavitelj v delu 90 % porabe v 2021 priznal ceno po 

Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjeta - 3 člen. V 

presežku je zaračunal tržno ceno. 



                                                              
Zanima nas ali lahko v skladu z ZPGOPEK zaprosimo za enostavno pomoč? Bega nas 

namreč dejstvo, da je na računu delno že upoštevana cena po uredbi. Prav tako pa nismo 

po vseh odjemnik mestih kočni uporabniki? 

 

Glede na navedeno ste po vsej verjetnosti upravičenec po Uredbi o določitvi cene električne energije 

za mikro, mala in srednja podjetja, torej niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK za prvo polovico 

leta oz. za čas trajanja uredbe. 

 

307. Navezujoč na vaš odgovor pod zaporedno št. 245, ki nam ni popolnoma jasen oz. 

odgovor na vprašanje ni popoln, verjetno pa gre za podoben primer, kot ga imamo v 

primeru našega podjetja, vas sprašujem naslednje: 

308. V primeru našega podjetja imamo priključno moč 22 kW. Na računu (Petrol) je 

navedeno, da smo v času od 1.9.2022 do 31.8.2023 na podlagi Uredbe o določitvi cen 

električne energije mali poslovni odjemalci upravičeni do omejenih cen električne 

energije (0,13800 €/kW za VT, 0,09900 €/kW za MT). 

Ali pravilno razumem, da imamo v času od 1.9.2022 do 31.8.2023 regulirano ceno in zato 

nismo upravičeni do subvencije po ZPGOPEK? 

Zanima pa me zakaj ne moremo oddati vloge za obdobje od 1.9.2023 do 31.12.2023 saj 

ni zagotovljeno, da bodo cene tudi za to obdobje regulirane/omejene? 

Dopolnjujem še vprašanje. 

Ko sem v vašo spletno aplikacijo želela vnesti podatke mi je na določeni točki aplikacija 

dala opozorilo »Podjetje ne more prejeti pomoči za električno energijo za prvih 6 

mesecev 2023, ker je na seznamu odjemalcev z regulirano ceno (MSP). 

Iz tega bi sklepala, da za drugih 6 mesecev (julij 2023 – december 2023) naše podjetje 

lahko prejme pomoč. Prosim za pojasnilo? 

 

Pomotoma vas je sistem razvrstil med upravičence po Uredbi za MSPje z regulirano ceno. Zdaj je 

težava odstranjena. V kolikor ste mali poslovni odjemalec, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK in 

tudi ne morete uveljavljati pomoči za obdobje od 1.9.2023 dalje.  

Četrti odstavek 3. člena določa: 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). 

 

309. Smo najemniki JKP Grosuplje, kateri nam mesečno zaračunavajo električno energijo 

po porabi. 

JKP Grosuplje ni mali poslovni odjemalec, da bi mu veljala regulirana cena. 

Trenutno kupujejo električno energijo po dnevni borzni ceni, ki je bila v januarju in delu 

februarja do danes nižja od kapice.  

 

Ni jasno, kaj je vprašanje. 

 

310. Na strehi našega podjetja imamo nameščeno sončno elektrarno, večino energije 

sami porabimo, manjši del pa jo prodamo v omrežje po dinamični ceni našemu kupcu.  

Mi torej ne prodajamo energije, ki smo jo kupili od našega dobavitelja, ampak prodamo 

le presežek energije, ki jo proizvedemo. 



                                                              
Ali je pravilen zaključek, da v tem primeru ne gre za špekulativno prodajo, saj smo mi v 

tem primeru končni odjemalec? Zaradi visokih kazni v primerih špekulativne prodaje po 

19. in 20 členu ZPGOPEK, ne želimo česarkoli prepuščati naključju.  

Ali za prodajo presežka v sončni elektrarni proizvedene el. energije moramo obveščati 

pristojni organ po 3. odst. 19. člena? 

 

V kolikor gre za prodajo energije, ki jo proizvedete sami, torej ne gre za energijo iz javnega omrežja, 

gre za vaš produkt in vašo odločitev, kaj z njim počnete na trgu. 

 

311. S podjetjem xx imamo pogodbo za regulirano ceno električne energije za januar in 

februar 2023. 

312. Z marcem bomo sklenili pogodbo z drugim podjetjem za dobavo električne 

energije, veljala pa bo variabilna cena. 

Torej spadamo v obdobju jan-feb med MSP. Kako v tem primeru oddamo vlogo? Pustimo 

podatke za januar in februar prazne? 

 

Tako je. Vnašate podatke za obdobje od marca dalje. 

 

313. V podjetju imamo sončno elektrarno, ki je namenjena lastni oskrbi z električno 

energijo. Del energije (kar se proizvede v nedeljo in prazniki) ne porabimo, zato  oddamo 

v sistem in fakturiramo. 

Sicer še vedno glavnino EE kupujemo pri distributerju. 

Ali moramo pri oddaji vloge za pomoč zaradi visokih povišanj cen EE  posebej navajati, 

da viške električne energije prodamo?  Če da na kakšen način? 

 

Skladno s prvim odstavkom 19. člena lahko uveljavljate pomoč za gospodarstvo zgolj za del 

energentov, ki jih sami porabiti in kupite od zunanjega dobavitelja. Skladno s tretjim odstavkom 19. 

člena pa morate v 30 dneh od prodaje obvestiti SPIRIT Slovenija o vsaki prodaji energenta (podatki o 

kupcu, prodani količini in ceni na enoto energenta) na elektronski naslov 

energenti2023@spiritslovenia.si. Navodila bo SPIRIT Slovenija v marcu 2023 objavil na svoji spletni 

strani. 

 

314. Smo proizvodno podjetje,  imamo proizvodnjo na dveh lokacijah in posledično dve 

merilni mesti  (industrijski odjem). 

Poleg tega imamo tudi tri merilna mesta za hiše, ki jih dajemo v najem fizičnim osebam 

(gospodinjski odjem) in jim elektriko mesečno prefakturiramo. 

Te osebe ne bodo uveljavljale pomoči. 

Nameravamo oddati vlogo za pomoč in sicer samo za merilna mesta, kjer je evidentiran 

proizvodni odjem. 

Skrbi pa nas, da v vlogi ni predvidena vnosna vrstica št. merilnega mesta. 

Kako bomo torej dokazovali, da smo pomoč koristili le za tisto porabo elektrike, ki se 

nanaša samo na proizvodni odjem. 

 

Sami se odločite, za katere poslovne enote oz. za kakšne količine energenta boste uveljavljali pomoč. 

V aplikacijo ni potrebno vnašati št. merilnega mesta. Tukaj težav ne pričakujemo. 

 

315. za leto 2023 imamo sklenjeno pogodbo za električno energijo za: 



                                                              
- višjo tarifo 465,10 Eur/MWh 

- nižjo tarijo 341,15 Eur/MWh 

če iz tega izračunamo povprečno ceno, ta znaša( 465,10+341,15)/2=403,13 Eur 

- cca 80 % porabe je po višji tarifi 

- cca 20 % porabe je po nižji tarifi 

 

če bi računali ceno glede na predviden odstotek porabe, bi ta znašala 440,31 Eur/MWh. 

Katero ceno naj vpišemo v aplikacijo za leto 2023? 

 

 

Izračuna se povprečje MT in VT na vseh lokacijah/merilnih mestih (SUM znesek / SUM količine → 

povprečna cena na enoto). 

 

316. Srednje veliko podjetje je v mesecu decembru sklenilo pogodbo z dobaviteljem  el. 

energije(SPOT). 

Zanima me, če je upravičenec po ZPGOPEK, saj ima ceno trenutno nižjo od Uredbe  

 

Predlagamo, da pri dobavitelju preverite, ali imate regulirno ceno po Uredbi. Če je tako, potem niste 

upravičeni do pomoči po ZGOPEK. 

 

317. Zanime me sodimo med tiste ki smo upravičeni so subvencije , in sicer nismo 

direkten odjemalec , vendar na računu ki ga prejemamo od dobavitelja je obračunska 

varovalka : Trifazni ostali odjem 3x25a , kar predstavlja 17 Kw 

glede na navodila g. XY, pa tukaj nismo sigurni če smo upravičeni. Prilagam navodilo 

1.     Vsi mali poslovni odjemalci s priključno močjo manjšo od 43 kW ali skupno 

priključno močjo vseh njegovih merilnih mest enako ali manjša od 86 kW – imajo 

regulirano ceno za celo leto 2023 in niso upravičeni do subvencije po zakonu. 

 

Za tolmačenje upravičenosti po uredbi se prosimo obrnite na pristojno ministrstvo MOPE ali vašega 

dobavitelja. 

 

318. Želimo oddati vlogo za pomoč ZPGOPEK. Preden oddamo vlogo in vpišemo vse 

podatke glede cen in odjema imamo dve vprašanji: 

- glede na to da smo manjše steklarsko podjetje imamo za elektriko obračunsko moč 

50kW (od lani prej smo imeli 24kW) in zemeljski plin predviden letni odjem 55MWH moč 

42kW. Med vprašanji in odgovori smo zasledili nekajkrat da je neka omejitev na 

minimalno odjemno moč in porabo da je podjetje upravičeno do pomoči? 

- smo v skupini katera ima trenutno še regulirano ceno torej bi zaprosili samo za drugo 

polovico leta. Je to enak obrazec kot ostalo ali kje najdemo vlogo za drugo polovico leta? 

- pri elektriki je jasen izračun in vpis glede VT in MT. Kar se tiče plina pa imamo porabo, 

potem imamo pa še variabilni del kateri se nanaša na enako porabljeno količino ampak 

je v sklopu omrežnine se to dvoje sešteje za ceno na enoto ali ne? 

 

Preverite, ali morda spadate med male poslovne odjemalce. Zakon namreč določa, da upravičenec ne 

more prejeti pomoči, če spada med odjemalce, kot jih določa 1. člen Uredbe in sicer: - Uredba o 

določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema (Uradni list RS, št. 98/22) in 20. točka 2. člena 



                                                              
Zakona o oskrbi s plini - do pomoči niste upravičeni, če vaša povprečna letna poraba plina ne presega 

100 MWh,  

- Uredba o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 98/22) - do pomoči niste 

upravičeni, če je vaša priključna moč enaka ali manjša od 43 kW in skupna priključna moč vseh vaših 

merilnih mest enaka ali manjša od 86 kW. 

 

Vlogo za drugo polovico leta izpolnite tako, da vnesete podatke o ocenjenih količinah in cenah samo 

za mesece od julija dalje. 

 

Upošteva se samo VT, MT ali ET, omrežnine in dajatve niso upravičene. 

 

 

319. V referenčnem letu 2019 smo bili najemniki pri določenih najemodajalcih, ki so se v 

2022/2023 spremenili oz. smo s prevzemom novih enot postali najemniki dodatnih 

prostorov. 

Ker v vlogi vnašamo porabo elektrike v l. 2019, nas zanima, ali se vprašanje o 

najemodajalcih nanaša na referenčno leto ali na tekoče leto.  

V povezavi s spodnjim vprašanjem, nas zanima, ali je možen vnos samo enega 

najemodajalca ali več. V aplikaciji je razvidno, da sprejema/shranjuje samo enega. 

 

V kolikor jih imate več, nam prosim na elektronski naslov energenti2023@spiritslovenia.si v excel 

tabeli posredujte njihove podatke: dolgo ime firme, matična in davčna številka. Dodajte tudi svoje 

podatke (firma, matična, davčna). 

 

320. Zanima me ali spadajo pod upravičene stroške za uveljavitev subvencije ZPGOPEK 

tudi stroški za daljinsko ogrevanje za namen ogrevanja prostorov pod skupino OGP03- 

poslovni in ostali odjem dobavitelja Energetika Ljubljana? 

Ne. Energenti, ki jih lahko uveljavljate v okviru ZPGOPEK, so električna energija, zemeljski plin in 

tehnološka para. 

321. V letu 2021 smo plačevali poraba elektrike za približno 10.000 kWh (vključno z 

mesecem novembrom). 

Potem se je ugotovilo, da je dobavitelj premalo zaračunaval energijo v letu 2021, zato 

smo že v decembru 2021 dobili višji račun za porabo 22.508 kWh in pa dodatno 

akontacijo dobave el. energije v znesku 1.229,51 €….kar smo plačevali še celo leto 2022. 

Za leto 2023 smo sklenili pogodbo šele  01.02.2023… kaj to pomeni? Ali nam za januar 

vseeno pripada subvencija?  

 

V koliko ste v januarju imeli stroške za energijo, jo lahko uveljavljate, v kolikor ne spadate med male 

poslovne odjemalce ali MSP podjetja z regulirano ceno. 

 

322. Pišem vam XX doma starostnikov glede razpisa -Pomoč podjetjem zaradi visokih 

cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize (ZPGOPEK). Zanima me, glede šifre dejavnosti. In sicer v razpisni 

dokumentaciji piše, da so upravičenci: …»V skladu s 3. členom zakona so upravičenci 

podjetja in samostojni podjetniki, zadruge, gospodarske zbornice, sindikati, društva in 



                                                              
zavodi, ki so bili registrirani za opravljanje gospodarske dejavnosti do vključno 30. 

novembra 2021«… 

Smo namreč javni zavod in naša glavna šifra dejavnosti je SKD 87.300 - Dejavnost 

nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb. 

Zanimam se, če smo glede na primarno šifro dejavnosti, lahko upravičeni do 

subvencioniranja glede na razpis pomoči zaradi visokih cen energentov? 

  

Javna društva niso upravičena do pomoči. 

Prvi odstavek 3. člena določa: 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. 

 

323. Pripravljamo vlogo za enostavno pomoč. 

Imamo več poslovnih enot in več različnih najemodajalcev torej posrednih dobaviteljev 

elektrike. 

Aplikacija dopušča vnos le enega. 

Kako naj ravnamo?  

 

V kolikor jih imate več, nam prosim na elektronski naslov energenti2023@spiritslovenia.si v excel 

tabeli posredujte njihove podatke: dolgo ime firme, matična in davčna številka. Dodajte tudi svoje 

podatke (firma, matična, davčna). 

 

324. Podjetje je v letu 2022 gradilo nepremičnino za prodajo in za lastne poslovne 

potrebe. Upravno dovoljenje bo upamo do konca marca,  stanovanja bodo prodana 

upamo do konca junija, prostori ostali  dani u porabo do konca leta. Bo oddaja v najem, 

lastna poraba in parkirišča ter prodaja stanovanj. To o tudi dejavnost – oddaja nje. Ali 

lahko zaprosimo za subvencijo za električno energijo za 2023, glede na to, da smo v 2022 

knjižili energijo na investicijo v gradnji – po SRS. Sedaj še ni nič predano novim 

lastnikom, energija pa je velik strošek.  

 

V kolikor ocenjujete, da boste v letu 2023 imeli porabo energentov, v vlogi oddate oceno porabljenih 

količin in cene za posamezen mesec leta 2023. Prav tako je treba v vlogi navesti podatke o količini in 

ceni za referenčno leto 2021. 

 

325. V prvi polovici leta imamo regulirano ceno električne energije skladno z Uredbo o 

določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. 

Želimo pa uveljavljati pomoč za drugo polletje 2023, zato me zanima ali v tabeli vnesemo 

ocenjeno porabo in ceno samo za obdobje julij do december 2023 – ali kako drugače?  

 

Tako je. Vnesete samo podatke za drugo polovico leta. 

 



                                                              
326. Ali lahko sam izbiram referenčno leto 2021 ali 2019 in ali je potrebno potem za celo 

izbrano leto navajati podatke ali lahko za določene mesece izberem 2021 in za določene 

mesece 2019?   

 

ZPGOPEK omogoča, da tisti upravičenci, ki ste imeli prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi 

posledic epidemije COVID-19 ali omejeno opravljanje dejavnosti v letu 2021, lahko upoštevate 

KOLIČINE porabljene energije v letu 2019.  

Ne glede na to pa morate upoštevati povprečno ceno na enoto v letu 2021.  

 

Možnost je, da izberete 2021 ali 2019 za vnos količin. V kolikor se boste prijavili za enostavno pomoč, 

količine v referenčnem letu niso pomembne, saj se 70% količin referenčnega leta upošteva zgolj pri 

posebnih pomočeh (tretji odstavek 5. člena ZPGOPEK).  

Če se prijavljate na posebno pomoč, pa je seveda pomembno primerjava količin po mesecih 

2023/2021 oz. 2019. V primeru, da vnesete v letu 2019 količino "0" (nič), potem primerjava ni možna.  

Povprečna cena na enoto pa je v vsakem primeru za leto 2021. 

 

327. Vprašanje – če imamo zakupljeno elektriko za 6 mesecev, vseeno vpišemo 

planirane podatke za 2023 za celo leto? 

Tako je. V vlogi podate oceno za vse mesece leta 2023. 

328. Imamo primer, ko imamo več najemodajalcev. Pod količinami, ko je okence za 

najemodajalce, lahko izberemo samo enega. 

Kako postopati? 

 

Da. V kolikor ocenjujete, da boste tudi v drug polovici leta opravili zakup oz. imeli porabo. 

 

329. Podjetje je imelo v januarju 2023 sklenjeno pogodbo , ki se je prekinila. Tako smo z 

1 februarjem prešli na urno ceno elektrike. 

Pri vnosu v aplikacijo nismo mogli vnesti predvidene porabe za prvih 6 mesecev, ker 

spadamo med podjetja , ki bi naj imela regulirano ceno. In s tem nismo upravičeni do 

enostavne pomoči. Ker pa od 1. februarja dejansko nimamo regulirane , bi naj bili 

upravičeni do subvencije če bi cena presegala 150 eur /MGH. 

Kaj moramo storiti da nam bo aplikacija omogočala vnos?  

 

Blokada v aplikaciji je odpravljena. Poskusite ponovno oddati vlogo. 

 

330. Smo hčerinsko podjetje in najemnik poslovnih prostorov matične družbe, z 

dobaviteljem el. energ. nimamo posebne pogodbe, elektrika se nam zaračunava po 

pogodbi o najemu. Rabi zaprosili za enostavno pomoč za gospodarstvo. V zvezi z 

uveljavljanjem pomoči po ZPGOPEK prosim za pojasnilo: 

 

1. ali je možno uveljavljati le pomoč za čakanje na delo doma 

 

ODG: DA 

 

1. ali lahko naše matično podjetje uveljavlja pomoč za energente in čakanje tudi za 

hčerinsko podjetje? 



                                                              
 

Vlogo za pomoč lahko odda končni porabnik energenta. 

  

1. ali  lahko naše matično podjetje uveljavlja pomoč za energente, mi pa za čakanje? 

 

Lahko, če se tako odločite. 

 

1. kakšen je sploh način uveljavljanja pomoč za nas glede na našo situacijo.  

 

Vsak odda vlogo za tisti del energenta, ki ga dejansko sam porabi. 

 

331. Pri izračunih subvencije nas zanima v primeru, da ne razpolagamo s točnimi podatki 

o količini dejanske porabe električne energije najemnikov, iz razloga ker imamo z 

najemnikom sklenjeno fiksno najemno pogodbo (z vključenimi stroški) oziroma 

zaračunavamo fiksne pavšalne stroške (ki vključujejo porabo elektrike, ogrevanja, 

vodarine) torej nimamo za najemni prostor dejanskih števcev porab elektrik iz katerih je 

razvidna dejanska poraba… Ali se potem v primeru takega primera karkoli upošteva pri 

izračunu/oddaji vloge subvencije?  

 

Najemodajalec bo moral po določenem ključu opredeliti, kakšen del porabe in stroška je bil 

zaračunan najemniku in te podatke sporočiti pristojnemu organu, kot je določeno v 4. odstavku 16. 

člena. 

 

332. Podjetje XX hoteli deluje v turističnem sektorju. Covid je nedvomno vplival na 

poslovanje podjetja, zato želimo prikazati porabo za leto 2019. Postavlja pa se nam 

naslednje vprašanje: 

danes imamo v lasti podjetja 3 hotele (Rezidenca xx, xx in xx dvor). Leta 2019 sta bila na 

bilanci podjetja XX hoteli zavedena samo hotela xx in xx dvor, Rezidenca Ortus pa na 

bilanci podjetja Monis-h. 

Lastnik je isti, konec leta 2021 sta se omenjeni podjetji združili. 

  

Ali lahko vključimo porabo električne energije hotela Rezidenca xx v letu 2019, ki je bil 

takrat registriran na drugo podjetje, na podjetje XX hoteli? ) 

 

Samo v primeru, da gre za univerzalno pravno nasledstvo. 

 

333. Ugotovili smo, da je pri letu 2021 napačno vnesena poraba. Vljudno vas prosimo, če 

je možno odkleniti vlogo in v zakonskem roku oddati še enkrat. 

 

Vlogo lahko v aplikaciji umaknete in do roka za oddajo vlog ponovno vnesete popravek. 

 

334. Preverila sem vaša vprašanja in odgovore, a ne najdem odgovora kam in kako naj bi 

po tretjem odstavku  19.člena poročali o prodaji energentov. Na seminariju 23.2.2023 je 

bilo sporočeno, da je pristojni organ SPIRIT in, če sem prav razumela naj bi bila na 

razpolago aplikacija. 



                                                              
Po tretjem odstavku 19. člena  je potrebno poročati v 30 dneh od prodaje, zato se rok za 

poročanje o prodaji energenta za mesec januar počasi izteka. Lepo prosim,  da mi 

sporočite kako in kam poročati.  

 

Skladno s prvim odstavkom 19. člena lahko uveljavljate pomoč za gospodarstvo zgolj za del 

energentov, ki jih sami porabiti in kupite od zunanjega dobavitelja. Skladno s tretjim odstavkom 19. 

člena pa morate v 30 dneh od prodaje obvestiti SPIRIT Slovenija o vsaki prodaji energenta (podatki o 

kupcu, prodani količini in ceni na enoto energenta) na elektronski naslov 

energenti2023@spiritslovenia.si. Navodila bo SPIRIT Slovenija v marcu 2023 objavil na svoji spletni 

strani. 

 

335. Smo veliko podjetje (imamo 32 poslovalnic) 

Na nekaterih imamo direktno pogodbo za električno energijo, 

na nekaterih pa nam jo zaračunava najemodajalec ali lastnik objekta 

(ta pa je malo podjetje ali pa gospodinjski odjemalec) 

  

Ali moramo oddati podatke za vse enote skupaj po mesecih (poraba in cena) 

ali samo za tiste, kjer imamo direktno pogodbo z elektro distributerjem. 

Malo mi je sporno da bi navajali tudi tiste enote, kjer že imamo znižano ceno?  

 

Upoštevate lahko vse enote, ne glede na status vašega najemodajalca po Uredbah. 

 

336. Imamo 1 nadrejeno družbo in več podrejenih, ki so med seboj na isti ravni – torej so 

sestrska podjetja. 

Mi kot nadrejena družba vnesemo vse podrejene družbe, medtem ko naše podrejene 

družbe vnesejo le nas kot nadrejeno družbo in ostalih družb v Skupini ne navajajo, saj so 

njihove sestrske družbe. 

Ali razmišljamo pravilno?  

 

Tako je. 

 

337. Imamo dva posredna dobavitelja elektrike. 

Pri vnosu drugega, prvega sistem avtomatsko izbriše. Kako naj vpišemo oba, da bosta 

oba dobavitelja na vlogi?  

 

V primeru, da imate več dobaviteljev, nam prosim na energenti2023@spiritslovenia.si posredujte 

seznam dobaviteljev v excel tabeli s podatki, ki jih zahteva tudi aplikacija. In ne pozabite v excelu 

navesti tudi svoje podatke. Neposrednih dobaviteljev se ne sporoča. Navodila za oddajo excela se 

nahajajo tudi na spletni strani https://www.spiritslovenia.si/razpis/397. 

 

338. Kako pa v tabelo vpišem količine za leto 2023? Tega podatka ne vem vnaprej.  

 

Vloga se oddaja na podlagi ocenjene vrednosti, pristojni organ pa bo izvajal korekcijski postopek 

glede na dejansko porabljene količine in cene (drugi odstavek 14. člena). Pomembno je vedeti, da 

znesek dejansko izplačane pomoči ne more biti višji od zaprošene ocenjene višine pomoči, ki jo boste 

oddali v vlogi. 

 

https://www.spiritslovenia.si/razpis/397


                                                              
339. Lokal se je odprl sele maja 2020. Torej katere podatke elektrike potem uporabim?  

Pri vlogi sem se ustavila pri točki 5. kjer se vpisujejo podatki porabe in cene elektrike 

Glede na to, da smo kot lokal bili zaprti zaradi covida, naj bi zbrala kot vnos l.2019. 

Vendar pa je lokal to leto šele odprl svoja vrata in deloval samo pol leta. Zato me zanima 

katere podatke potem vnesem, glede na to da smo v letu 2021 imeli veliko manj 

energetske porabe, ravno zaradi nedelovanja lokala zaradi covida, in potem ne bi bila 

poraba upoštevana takšna kot bi v realnosti resnično bila. 

 

ZPGOPEK omogoča, da tisti upravičenci, ki ste imeli prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi 

posledic epidemije COVID-19 ali omejeno opravljanje dejavnosti v letu 2021, lahko upoštevate 

KOLIČINE porabljene energije v letu 2019. Ne glede na to pa morate upoštevati povprečno ceno na 

enoto v letu 2021. Možnost je, da izberete 2021 ali 2019 za vnos količin.  

 

V kolikor se boste prijavili za enostavno pomoč, količine v referenčnem letu niso pomembne, saj se 

70% količin referenčnega leta upošteva zgolj pri posebnih pomočeh (tretji odstavek 5. člena 

ZPGOPEK). Če se prijavljate na posebno pomoč, pa je seveda pomembno primerjava količin po 

mesecih 2023/2021 oz. 2019. V primeru, da vnesete v letu 2019 količino "0" (nič), potem primerjava 

ni možna. Povprečna cena na enoto pa je v vsakem primeru za leto 2021. 

 

340. Sem lastnica enega izmed  poslovnih prostorov v večjem poslovnem centru in  se 

ukvarjam s frizersko dejavnostjo. Nakup prostora je bil izveden začetek decembra 2022. 

Ker bi želela oddati vlogo za pomoč pri  ogrevanju z zemeljskim plinom, me seveda 

zanima, ali je to možno, glede na to, da sem postala lastnik šele v letu 2022. Pred 

nakupom se je v prostoru vršila enaka dejavnost. Računi za zem.plin iz leta 2021 so nam 

bili s strani prejšnjega lastnika posredovani. Trgovski center ima enotno odjemno mesto; 

priključna moč je 620.000 kW.  

 

V kolikor v letu 2021 niste imeli stroškov energije, niste upravičeni do pomoči po ZPGOPEK. 

 

341. Smo srednje veliko podjetje, ki ima eno odjemno mesto za elektriko s priključno 

močjo 54kW. 

Z dobaviteljem smo aneks k pogodbi o dobavi električne energije podpisali konec 

meseca avgusta 2022 (cene so višje od cen iz Uredb o določitvi cen električne energije). 

  

Ali lahko zaprosimo za eno izmed pomoči za gospodarstvo iz II. ZPGOPEK?  

 

V kolikor niste upravičenec po Uredbi, lahko zaprosite za pomoč po ZPGOPEK. 

 

342. Prosim, če nam lahko dogovorite na dilemo v zvezi s prijavo na razpis »Pomoč 

podjetjem zaradi visokih cen energentov v 2023 na podlagi Zakona o pomoči 

gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK)«. 

  

1/ Zanima nas, če podjetje, ki ni oproščeno trošarine, mora v ceno pri strošku porabe 

električne energije upoštevati tudi znesek trošarine, ali je potrebno le-tega odbiti? 

  

2/ če se je podjetje že prijavilo in je označilo ENOSTAVNO POMOČ ZA GOSPODARSTVO in 

je po oddaji vloge ugotovilo, da je cena v določenih mesecih v letu 2021 bila več kot 



                                                              
62,26 evrov na MWh pri elektriki, ali je potrebno spremeniti vrsto pomoči v OSNOVNO 

POSEBNO POMOČ ZA PODJETJA? Izračun pomoči je za to podjetje znašal 172.000€.  

  

Upoštevajo se samo vrednosti MT in VT ali ET, brez omrežnin in drugih dajatev. Lahko ostanete pri 

enostavni pomoči, vendar se bo pri izračunu pomoči upoštevala cena 62,25 evrov. 

 

343. Zanima nas ali je podjetje Komunala xx d.o.o. na seznamu MSP-jev. Ker aplikacija 

ne omogoča označitve te funkcije, čeprav je aplikacijo to včeraj (22. 2. 2023) 

predpostavljala (možen je bil vnos ocenjenih količin in vrednosti samo od meseca julija – 

decembra 2023). Dobavitelj je izstavil račun za januar 2023 kot da smo MSP. 

 

Agencija žal še nima seznamov upravičencev po Uredbah, zato ne moremo odgovoriti na vprašanje. Iz 

tega je aplikacija odprta za vse. V kolikor je na računu navedeno, da ste MSP po uredbi, potem niste 

upravičeni do pomoči za prvo polovico leta in izpolnite podatke samo za obdobje julij - december, 

podatkov za prvih šest mesecev pa ne izpolnjujete. 

 

 

344. Na nas se je včeraj obrnilo kar nekaj podjetij, ki pripravljajo svojo vloge za SPRIT za 

enostavno pomoč. V teh primerih gre za MSP podjetja, ki bodo zaprosili za pomoč za EE 

za drugo polovico letošnjega leta, saj Uredba za MSP za regulirane cene EE zaenkrat še ni 

bila podaljšana. 

Navajamo, da ta podjetja niso poslovala v celotnem letu 2021, zato imajo sedaj težave 

pri izračunu cen in porabe za leto 2021. Naše konkretno vprašanje je, da je podjetje 

pričelo poslovati s 1.7.2021 in posluje tudi še danes. Podjetje sprašuje katere podatke v 

tem primeru vnese za ceno in porabo EE za leto 2021 v aplikaciji SPIRIT – ali je to samo 

povprečje 6 mesecev, in sicer povprečna cena in povprečna poraba za obdobje od 

1.7.2021 do 31.12.2021 ali kaj drugega?  Katere ocenjene podatke pa vnaša za leto 2023 

– prav tako oceno le za 6 mesecev (cena in poraba) ali kaj drugega?   

 

V kolikor so upravičeni po uredbi za MSP podjetja, zaprosijo za pomoč samo za drugo polovico leta. V 

aplikacijo za leto 2021 vnese količine in povprečne cene za posamezen mesec, kar bo omogočalo 

primerjavo 2023/2021. 

 

345. Prijavljamo se po ZPGOPEK 

ZPGOPEK v 4. in 7., 8., 9., 10. in 11. členu opredeljuje vrste pomoči za gospodarstvo. V 

primeru nejasnosti vas prosimo, da najprej preberete objavljene odgovore na vprašanja 

na spletni strani SPIRIT tukaj, in šele v kolikor ne najdete odgovora, postavite novo 

vsebinsko vprašanje na elektronski naslov: energenti2023@spiritslovenia.si. 

 

Konkretno imamo dve težavi. 

1. Naša najemnina se nam je močno povečala, ker vključuje stroške energije. 

2. Dvignila se nam je cena podatkovnih centrov, kjer se je cena povečala več kot x2 

zaradi cene energije 

 

V obeh primerih gre za “bundled” storitev skupaj z energijo in želim vedeti v katero 

izmed pomoči pademo. 

 



                                                              
ZPGOPEK v 4. in 7., 8., 9., 10. in 11. členu opredeljuje vrste pomoči za gospodarstvo. V primeru 

nejasnosti vas prosimo, da najprej preberete objavljene odgovore na vprašanja na spletni strani 

SPIRIT tukaj, in šele v kolikor ne najdete odgovora, postavite novo vsebinsko vprašanje na elektronski 

naslov: energenti2023@spiritslovenia.si. Upravičenec se namreč sam odloči, za katero vrsto pomoči 

bo oddal vlogo. 

 

346. Smo podjetje, Mizarstvo xx d.o.o., 15 zaposlenih, priključna moč do ca. 110 kW, 

mesečni odvzem do 11000kwh…(11Mwh). 

Poslovne prostore in energijo imamo v najemu od drugega podjetja yx 7 d.o.o, ki ima v 

lasti poslovne prostore. Sem direktor in lastnik obeh podjetij. 

Poslušali smo današnji webinar v organizaciji GZS, vendar odgovora na naša vprašanja 

nismo našli 

 

1. Vprašanje; aneks k dobavi elektrike za obdobje 2023 in 2024 smo sklenili na forsiranje 

dobavitelja elektrike že avgusta/2022. 

Dobavitelj elektrike trdi, da zaradi podpisanega aneksa pred 09.11.22 nismo upravičeni 

do regulirane cene, prejeli smo astronomsko velik račun za januar 2023. 

 Ali je to pravilno? 

 

1. V primeru, da nismo upravičeni do regulirane cene za MSP, kdo naj se prijavi na 

razpis? 

  

Najemodajalec, yx 7d.o.o,                    - lastnik/plačnik elektrike (brez lastne porabe), 

 Najemnik, Mizarstvo xx d.o.o,       - dejanski porabnik električne energije za svojo 

dejavnost 

 

Nismo pristojni, da komentiramo pravilnost ravnanja vašega dobavitelja. Vezano na ZPGOPEK pa 

lahko povemo, da ste upravičeni do pomoči, če nimate regulirane cene. Vlogo odda končni porabnik 

energenta, torej najemnik. 

 

347. Naša stranka, ki je prejemnik pomoči za gospodarstvo na podlagi Zakona o pomoči 

gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (v nadaljevanju: ZPGOPEK) želi 

predsedniku uprave v tekočem letu dodeliti delnice podjetja, in sicer kot ukrep, ki je bil v 

okviru sistema nagrajevanja/spodbude na ravni skupine predviden že v letu 2019 (v 

konkretnem primeru gre namreč za slovensko podjetje, ki je del večje mednarodne 

skupine družb). Delnice, ki naj bi bile dodeljene predsedniku uprave pa niso delnice 

slovenskega podjetja, temveč delnice drugega podjetja znotraj skupine. 

  

Dvanajsti odstavek 16. člena ZPGOPEK določa: Upravičenec, ki je uveljavil pomoč za 

gospodarstvo po tem zakonu, mora, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 

oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih 

poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. 

Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, 

skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero 

zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva 

vračila.  



                                                              
V zvezi z navedenim nas zanima, če po Vaši oceni zgoraj omenjene delnice lahko 

predstavljajo izplačilo nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost 

poslovodstvu?  

 

Dvanajsti odstavek 16. člena določa, da v kolikor je prišlo v letu 2023 oz. za leto 2023 do izplačila 

dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma 

dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh 

mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni 

organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero 

zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila.  

Iz vašega primera je razvidno, da bo upravičenec izplačal nagrado poslovodstvu (direktorju uprave) v 

letu 2023 (za leto 2019). ZPGOPEK ne navaja oblike izplačila nagrade poslovodstvu, zato menimo, da 

omenjene delnice predstavljajo izplačilo nagrade poslovodstvu. 

 

348. Pri vnosu podjetja v vašo aplikacijo vas prosim za vsebinsko pomoč pri 

izpolnjevanju izjav. 

S strani prave službe smo prejeli pojasnilo, da se moramo registrirati kot malo/mikro 

podjetje, da bomo deležni zakonsko določene cene električne energije. Na prijavi 

podjetja pa moramo označiti tretjo izjavo s katero izjavljamo, da nismo med odjemalci v 

skladu z 1. člen Uredbe o določitvi cene električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 

98/22). 

Prilagam tudi sliko. Ali je pravilno, da to izjavo označimo in se tako lahko podjetje 

registrira ali nas ta izjava kakor koli onemogoča do nižje cene elektrike pri dobavitelju?  

 

V aplikaciji ni potrebno, da se opredelite, ali spadate med MSP z regulirano ceno. V kolikor spadate, 

bodite pozorni na to, da vnašate podatke z prejem pomoči samo za drugo polovico leta. 

 

349. Maja 2022 smo se kot najemniki preselili v nove prostore. Zanima nas ali moramo 

za leto 2021 vnašati podatke s prejšnje lokacije, za katero imamo račune in podatke ali 

potrebujemo podatke za trenutno lokacijo tudi za leto 2021?  

 

Za leto 2021 poročate dejansko porabo in ceno energenta glede na takratno lokacijo. 

 

350. Podjetje ima dve poslovni enoti (eno podjetje): 

- Pri eni imamo lastne odjemna mesta 

- Pri drugi poslovni enoti nam elektriko prefakturirajo 

Kako izpolniti v tem primeru?  

 

Tudi v tem primeru za vsak mesec navedete skupno porabo ter povprečno mesečno ceno na enoto. 

Izračuna se povprečje MT in VT na vseh lokacijah/merilnih mestih (SUM znesek / SUM količine → 

povprečna cena na enoto). 

 

351. 1. Podjetje, ki bo oddalo vlogo za subvencijo (v nadaljevanju fiktivno ime KOCKA) 

ima naslednjo lastniško strukturo: 

Podjetje KOCKA je v 85% lasti slovenskega podjetja (recimo AAAA), torej obvladujoče 

družbe. Podjetje KOCKA pa je hkrati 95% lastnik hrvaškega podjetja. Obvladujoča 

slovenska družba AAAA oddaja konsolidirane računovodske izkaze, na podlagi katerih 



                                                              
število zaposlenih (v letih 2020 in 2021) preseže 250 , ter ravni tako višina aktive ter 

prihodkov po 2. členu. 

  

Ali se torej podjetje KOCKA glede na navedene podatke smatra kot veliko podjetje? 

Oziroma ali se upoštevajo zgolj zaposleni/ prihodki/aktiva podjetja KOCKA, torej tega 

podjetja,  ki bo oddajalo vlogo, ali se upoštevajo podatki iz  konsolidiranih 

računovodskih izkazov, ki jih je oddalo obvladujoče podjetje AAAA?  

 

V smislu opredelitve velikosti podjetja za potrebe uredbe regulacije cen za MSP se ne upoštevajo 

bilance povezanih podjetij. Povezana podjetja (nadrejena/podrejena) pa se upoštevajo pri izračunu 

skupne najvišje dovoljene pomoči po Začasnem okviru. 

 

352. Smo proizvajalec stavbnega pohištva, lesena okna, in sedaj ne vemo glede na 

razpis, ali moramo klikniti prvo ali drugo točko za nadaljevanje izpolnitve vloge. 

Sami se odločite za vrsto pomoči glede na višino zaprošenih sredstev. Predlagamo, da izpolnite vlogo 

za enostavno pomoč in preverite, ali ste pod zneskom 2 milijona EUR. V primeru, da ocenjujete 

stroške za več kot 2 milijona, poskusite še z izračunom drugih vrst pomoči. 

 

353. 24.02.2023 smo oddali vlogo za enostavno pomoč  (zakon o pomoči gospodarstvu 

za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) s strani podjetja XX d.o.o., Dobja vas xx, 

2390 Ravne na Koroškem. 

Pri Uredba MSP – Je na seznamu MSP? -  nam sistem ni omogočil, da se bi naredila 

kljukica in je sedaj na vlogi pod točko S podan odgovor NE. 

Gre za programsko napako? Kako lahko popravimo glede na to, da tega aplikacija ni 

dopuščala obkljukati?  

 

Tako je. Gre za programsko napako, saj smo morali vse blokade v zvezi z upravičenci po uredbah 

odstraniti. Trenutno aplikacija ne razpolaga s seznami upravičencev po uredbah. Popravek vaše strani 

ni potreben. Upravičenost glede na uredbe bo agencija ugotavljala v okviru kontrol, ko bodo 

sistemski operaterji posredovali ustrezne sezname. 

 

354. Vprašanje imamo vezano na 13.  in 14 točno točko  7. sklopa (slika spodaj)  pri  

oddaji vloge za subvencijo energije. 

Ali bi nas aplikacija  opozorila, če bi bilo za  naše podjetje potrebno pripraviti in priložit  

kakšne priloge? 

  

Ali pa je priloge potrebno dodati v zaključnem delu vloge?  Če je tako, katere priloge si 

moramo pripraviti?  

 

v zaključni fazi je priloga vloga, ki mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika. Druge priloge 

niso potrebne, razen v primeru pomoči za energetsko intenzivna podjetje, ki morajo priložiti odločbo 

ali dokazilo davčnega organa, s katerim je upravičen do vračila plačane trošarine ali oproščen plačila 

trošarine. 

 

355. želimo zaprositi za pomoč za energetsko intenzivno podjetje v posebnih sektorjih. V 

12.členu zakona v 6 odstavku je navedeno, da upravičenec priloži odločbo ali dokazilo 

davčnega organa, s katerim je upravičen do vračila plačane trošarine ali oproščen plačila 



                                                              
trošarine. Odločbo Fursa o oprostitvi plačila trošarin pri nabavi zemeljskega plina za leto 

2023 že imamo. Odločbo o vračilu plačanih trošarin za električno energijo leto 2023 pa še 

ne moremo imeti, prav tako še nimamo odločbe za leto 2022, saj je rok za oddajo 

zahtevka 30.6.za preteklo leto. 

Zato nas zanima ali je dovolj, če torej priložimo odločbo o oprostitvi plačila trošarin pri 

nabavi zemeljskega plina za leto 2023 in odločbo za vračilo plačanih trošarin od 

električne en. za leto 2021, ki smo jo prejeli julija 2022?  

Bo to zadostovalo, da bo vloga popolna in da bomo, seveda ob predpostavki, da 

ustrezamo tudi vsem drugim kriterijem, upravičeni do pomoči za intenzivna podjetja v 

posebnih sektorjih?  

 

Priložite odločbe oz. dokazila, s katerimi razpolagate ob oddaji vloge. 

 

356. V primeru, da matično podjetje (npr. A d.o.o.)  prejme pomoč po vrsti pomoči 

»enostavna pomoč za gospodarstvo« in koristi celoten znesek predviden za enostavno 

pomoč (2 M EUR), hčerinsko podjetje B d.o.o. (v 100 % lasti matičnega podjetja A) pa 

zaprosi za pomoč po vrsti »Osnovna posebna pomoč za podjetja«. Sicer je hčerinsko 

podjetje B predvidoma upravičeno do manjšega zneska npr. 10 T EUR. Vprašanji: 

  

1. Kako se sešteva pomoč med podjetjema v skupini in ali lahko podjetje A pridobi 2 M 

EUR po Enostavni pomoči in podjetje B 10 T EUR po Osnovni posebni pomoči? Torej obe 

povezani podjetji skupaj prejmeta 2,01 M EUR pomoči, drži? Ali mora podjetje A vrniti 

del prejete pomoči po »enostavni pomoči za gospodarstvo«, ker je podjetje B prejelo 

pomoč po »Osnovni posebni pomoči za podjetja« in seštevek presega omejitev 2 M 

EUR? 

 

V tem primeru lahko podjetje A zaprosi samo za 1,99 M EUR pomoči, ker skupaj s podjetjem B ne 

sme presegati 2 mio EUR. Pri tem pa morata upoštevati tudi že morebitne druge prejete pomoči po 

Začasnem okviru, npr. po ZPGVCEP.  

 

1. Kaj se zgodi, če potem med letom 2023 nato hčerinsko podjetje B izplača nagrado 

poslovodstvu/direktorju in tako skladno s 16. členom ZPGOPEK vrne pomoč (npr. če bi 

ugotovilo, da je znesek zaradi nižjih cen na tržišču precej nematerialen) – ali to kakorkoli 

vpliva do pravice matičnega podjetja A, da pomoč v višini 2 M EUR ohrani? Smatramo, 

da se omejitve iz 12. odstavka 16. člena ZPGOPEK gledajo ločeno po podjetjih – torej, da 

mora potem samo hčerinsko podjetje B vrniti pomoč, medtem ko matično podjetje A, ki 

še vedno izpolnjuje vse pogoje, lahko pomoč ohrani, drži? 

 

Morebitna vračila sredstev enega podjetja po oddaji vloge ne vpliva na spremembo višine pomoči 

drugega podjetja. Po oddaji vloge se torej višina zaprošene pomoči ne more povečati. 

 

357. Zanima me ali lahko najemodajalec zaračuna/prefakturira najemniku višjo ceno, 

kot po kateri je on kupil elektriko od zunanjega dobavitelja? Seveda najemodajalec to 

količino ne poroča kot upravičeni strošek. Zanima me ali lahko sploh to naredi.  

 



                                                              
Posredni dobavitelj mora energent končnemu porabniku zaračunati po enaki ceni, kot jo je nabavil od 

svojega neposrednega dobavitelja. 19. člen ZPGOPEK pa natančneje določa omejitve v zvezi s 

preprodajo energentov. 

 

358. Ali upoštevamo samo porabo električne energije (to nam v celoti zaračuna Elektro 

Energija) ali tudi trošarino?  Ter ali upoštevamo tudi  omrežnino, prispevke in ostale 

dajatve, ki jih zaračuna Elektro Ljubljana? 

To sprašujem za vnos podatka cena (eur/MWh). 

 

Upoštevate samo MT in VT ali ET, brez davkov, prispevkov, dajatev in omrežnin. 

 

359. 1. Ker v tem trenutku še ne vemo, ali smo  veliko ali srednje podjetje (za namene 

pridobitve te subvencije)  in aplikacija omogoča vnos podatkov za vseh 12 mesecev leta 

2021 in 2023 nas zanima, ali lahko izpolnimo podatke za vseh 12 mesecev. Če to 

naredimo, ali kakorkoli kršimo zakon oziroma posledično izgubimo pravico do 

subvencije? 

Prilagam sliko maske iz aplikacije vezano na moje vprašanje. 

 

V kolikor bo ugotovljeno, da niste upravičeni do pomoči za prvo polovico leta, boste morali 

neupravičeno prejeta sredstva vrniti. 

  

1. Katera institucija (prosim posredujte nam elektronski naslov) nam lahko da 

verodostojen podatek glede opredelitve velikosti podjetja za namen pridobitve te 

subvencije 

 

Obrnite se na elektronski naslov sistemskega operaterja sodo@sodo.si. 

 

 

360. Ker v letu 2023 pričakujemo podpis novega posla, me zanima, koliko lahko 

pretiravam pri navedbi količine porabe električne energije za drugo polovico leta 2023. 

Ali bo kaj narobe, če se bo kasneje izkazalo, da je bila ocena previsoka? 

V kolikor bo ocena višja od dejanske porabe, boste pozvani k vračilu preveč izplačanega zneska. 

361. Ali upoštevamo samo porabo električne energije (to nam v celoti zaračuna Elektro 

Energija) ali tudi trošarino?  Ter ali upoštevamo tudi  omrežnino, prispevke in ostale 

dajatve, ki jih zaračuna Elektro Ljubljana? 

To sprašujem za vnos podatka cena (eur/MWh). 

 

Upoštevate samo MT in VT ali ET, brez davkov, prispevkov, dajatev in omrežnin. 

 

 


