
Pojasnila MZI vezana na Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 

obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15) 
 
 

1. Uvrstitev na seznam in upoštevanje olajšave  
 
Podjetje je uvrščeno na seznam, ko je objavljeno na seznamu na spletni strani Borzen 
(http:\\olajsave.borzen.si) z datumom potrditve, ki je razviden iz seznama. Podjetja, ki so na seznamu 
z datumom potrditve do vključno 10. (desetega) dne v določenem mesecu, lahko uveljavljajo olajšavo 
z naslednjim mesecem. Podjetja, ki so bila uvrščena na seznam z datumom potrditve do vključno 28. 
7. 2015 ob vzpostavljanju sistema olajšav, lahko uveljavljajo olajšavo z mesecem avgustom 2015.  
  
  
2. Izbira olajšave ter upravičenost po šestem odstavku 6. člena Uredbe  
 
Podjetja, ki imajo glavno dejavnost iz Priloge 1 Uredbe ter imajo elektrointenzivnost višjo od 20 %, 
lahko izbirajo med standardno olajšavo (člen 6(4)) ali fiksnim prispevkom (člen 6(6)). Opozarjamo 
upravičence, da pred izbiro ustrezno preračunajo, katera možnost je za njih ugodnejša, saj fiksni 
prispevek ne pomeni kapice, temveč fiksen prispevek v znesku, ki izhaja iz podatkov vloge ter iz določil 
Uredbe.  
  
  
3. Spremembe višine fiksnega prispevka po šestem odstavku 6. člena Uredbe v naslednjem 
letu   
 
Za podjetja, ki izberejo tip olajšave s fiksnim mesečnim prispevkom, se v naslednjem letu ob oddaji 
vloge nova višina prispevka upošteva z mesecem majem, pod pogojem da je vloga oddana do 1.4.  
  
  
4. Primeri priključitev za fiksni mesečni prispevek, krajši od enega meseca  
 
Če je merilno mesto priključeno manj kot en mesec, vendar je izbrana možnost fiksnega prispevka, se 
obračuna preračunana mesečna vrednost prispevka (1/12 letne vrednosti)   v skladu s 104. členom 
omrežninskega akta po razmerju števila dni priključitve in dni v mesecu, kot velja za količine 
obračunske moči.  
  
  
5. Upravičenost za znižanje prispevka na ravni podjetja ali posameznega merilnega mesta, kjer 
se opravlja glavno dejavnost  
 
Olajšava velja na ravni podjetja, ki ustreza pogojem uredbe, za merilna mesta, kjer poraba na leto 
presega 1 GWh.  
  
  
6. Upravičene dejavnosti  
 
Upravičena so podjetja, katerih glavna dejavnost je navedena v Prilogi 1 oziroma 2 Uredbe ter 
izpolnjujejo ostale pogoje iz Uredbe. Če je glavna dejavnost podjetja navedena v Prilogi 1 Uredbe, 
potem velja člen 6(3) (z možnostjo izbire 6(6), v kolikor povprečna elektrointenzivnost zadnjih treh let 
presega 20 %), če je glavna dejavnost navedena v Prilogi 2, potem velja člen 6(4). Poleg dejavnosti 
mora podjetje izpolnjevati tudi druge zahteve uredbe (npr. zahtevano elektrointenzivnost glede na tip 
olajšave).  
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7. Opredelitev stroškov pri izračunu elektrointenzivnosti  
 
Stroški končnega odjemalca električne energije za porabo električne energije se določijo iz dejanskih 
podatkov za merilna mesta, ki jih končni odjemalec električne energije sporoči v prijavi za uvrstitev na 
seznam upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije 
v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Gre za vse stroške, pri čemer se 
odštejejo stroški prekomerno prevzete jalove energije.  
  
 
8. Odjemalci operaterjev zaprtih distribucijskih sistemov  
 
Elektroperater lahko pri obračunu prispevkov oziroma olajšav upošteva prerazdelitev kot sporočeno s 
strani podjetja s statusom operaterja zaprtega distribucijskega sistema.  
 
 
9. Obračun prispevkov za zemeljski plin od 1. 1. 2017 dalje 
 
Zaradi spremembe merske enote pri zemeljskem plinu na energijske enote (kWh, MWh) se pri 
obračunu uporablja prispevek na enoto MWh, kot naveden v vsakokrat veljavnem Aktu o prispevkih za 
zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom. Trenutno veljavni akt (na dan 1. 1. 2017) je objavljen v Uradnem listu RS št. 56/15 
in v 5. členu določa: »Prispevek od porabe trdnih, tekočih in plinastih fosilnih goriv ter daljinske toplote 
na MWh dobavljene energije znaša 0,99045 eura.« Za zaokroževanje se upoštevajo določbe veljavne 
Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. l. RS, št. 61/16). 
 
 
 
Posodobitev: Januar 2017 
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