
 

 

Predlog za javno obravnavo – 3. 10. 2017 
 

PREDLOG 
(EVA 2017-2430-0051) 

 
Na podlagi prvega odstavka 378.  člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št 17/14 in 
81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije 
 

Uredbo o spremembi Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 

izkoristkom in iz obnovljivih virov energije 
 

1. člen 
 

V Uredbi 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) se  2. člen spremeni tako, da se glasi: 
"Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določen v Energetskem zakonu 
(Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), poleg tega pa imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi, še 
naslednji pomen: 

- bruto dodana vrednost: pomeni bruto dodano vrednost podjetja v stroških faktorjev, 
tj. bruto dodano vrednost po tržnih cenah minus posredni davki plus subvencije. 
Dodana vrednost v stroških faktorjev se lahko izračuna kot prihodki od prodaje plus 
kapitalizirana proizvodnja plus drugi prihodki iz poslovanja plus ali minus spremembe 
zalog minus nabava blaga in storitev minus drugi davki na proizvode, ki so povezani s 
prihodki od prodaje, a niso odbitni, minus druge dajatve in davki, povezani s 
proizvodnjo. Druga možnost za izračun dodane vrednosti v stroških faktorjev je, da se 
bruto poslovnemu presežku prištejejo stroški za zaposlene. Prihodki in odhodki, ki so 
v računovodskih izkazih podjetja prikazani kot finančni ali izredni, so izključeni iz 
dodane vrednosti. Dodana vrednost v stroških faktorjev se izračunava na bruto ravni, 
ker se prilagoditve vrednosti (npr. amortizacija) ne odštejejo. 

- elektro intenzivnost: pomeni zadnje triletno povprečje stroškov podjetja za porabo 
električne energije na vseh prevzemno predajnih mestih, ki izpolnjujejo kriterije za 
uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, deljeno s 
triletnim povprečjem bruto dodane vrednostjo podjetja. V primeru podjetij, ki še ne 
obratujejo tri leta, se za določitev stroškov podjetja za elektriko in bruto dodano 
vrednost podjetja uporabijo razpoložljivi letni podatki za obdobje obratovanja.  Pri 
novih podjetjih se lahko uporabijo podatki iz projekcij za prvo leto. Center za podpore 
pred 1. aprilom  tekočega leta na podlagi posredovanih podatkov  podjetij s seznama 
upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi za preteklo leto preveri 
upravičenost do znižanega prispevka in v primeru neupravičenega znižanja od 
podjetij izterja premalo plačani prispevek; 

- stroški podjetja za porabo električne energije: so poraba električne energije na 
vseh prevzemno predajnih mestih, ki izpolnjujejo kriterije za uvrstitev na seznam 
upravičencev do znižanega prispevka po tej uredbi, v posameznem letu pomnožena 
s predpostavljeno ceno električne energije v posameznem letu. 

- predpostavljena cena električne energije:je povprečna maloprodajna cena 
električne energije za podjetja s podobno ravnjo porabe električne energije, ki jo za 
preteklo leto na podlagi podatkov ministrstva pristojnega za energijo objavi Center za 
podpore na svoji spletni strani najkasneje do 15. marca. Predpostavljena cena 
vključuje stroške prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov energije, kateri bi se v odsotnosti znižanja prispevka prenesli na 
podjetje. 
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2. člen 
 

(1) V 6. členu se v tretjem odstavku prva alineja spremeni, tako da se glasi: 
- "- elektro intenzivnost končnega odjemalca presega 5 %;". 

 
(2) V četrtem odstavku se za besedo "če" izbriše besedna zveza "v zadnjih treh letih": 

 
(3) V šestem odstavku se besedna zveza "če njihova povprečna elektro intenzivnost zadnjih 

treh let" zamenja z besedno zvezo "če njihova elektro intenzivnost". 
 
 
 

3. člen 
 

V 12. členu se v tabeli iz prvega odstavka črta tretja vrstica za zemeljski plin. 
 
 

4. člen 

(1) V Prilogi 3 se v obrazcu za uvrstitev končnega odjemalca električne energije na seznam 
upravičencev do znižanega prispevka  pod točko III. Izpolnjevanje pogojev zamenja obrazec 
za posredovanje podatkov za izračun elektro-intenzivnosti z obrazcem: 
 

 N-1 

(lani) 

N-2 

(pred lani) 

N-3 

(pred tremi leti) 

Povprečje zadnjih 

treh let 

Stroški za porabo 

električne energije 

(EUR) 

   (A) 

 

Bruto dodana 

vrednost 

(EUR) 

   (B) 

 

Elektro intenzivnost 

 

 

(C=A/B)1 

 

 

(2)  Obrazec v točki IV. se spremeni, tako da se glasi: 

                                                           
1
 Vrednosti A do C se zaokrožujejo na eno decimalno mesto natančno 
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IV. Prijava prevzemno predajnih mest2 za uvrstitev na seznam upravičencev do znižanega prispevka (s pripadajočimi merilnimi mesti), 

kjer povprečni odjem električne energije za zadnja tri leta presega vrednost 1GWh/leto: 

 
naziv prevzemno predajnega mesta: 

  Datum prijave Enotni identifikator Naziv merilnega mesta Naslov merilnega mesta Davčna št. plačnika Naziv plačnika Naslov plačnika 

1               

2               

3               

4               

5               

*
3
 Komentar prijavitelja: 

 

Žig 

Izjavljam: 

 

- da podjetje ni opredeljeno kot podjetje v težavah, kot je to določeno 

v zakonu, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje  

gospodarskih družb v težavah, 

 

- da podjetje nima neizterjanega ali neporavnanega dolga na podlagi  

sklepa Evropske Komisije o razglasitvi prejete pomoči za  

nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, 

 

in potrjujem resničnost posredovanih podatkov. 

Kraj in datum: 

 

Ime in priimek  ter 

podpis zakonitega zastopnika: 

 

 

                                                           
2
 V primeru  sumiranja več prevzemno predajnih mest na isti lokaciji mora obstajati podlaga v soglasju za priključitev.   

3
 V primeru večjega števila prevzemno predajnih in merilnih mest se izpolnijo potrebne dodatne strani tega obrazca. V primeru sumiranja je potrebno  v polje komentar navesti katera merilna mesta 

sodijo skupaj v eno prevzemno predajno mesto. V primeru, da podjetje še ne obratuje več kot tri leta, je to potrebno sporočiti v komentarju, z navedbo  začetka obratovanja. 

Priloga 3/2 
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PREHODNA DOLOČBA 

5. člen 

(uveljavitev uredbe) 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporabljati se začne 1. januarja 2018. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
I. UVOD 
 
1. Pravna podlaga 
 
Na podlagi prvega odstavka 378. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/14) Vlada Republike 
Slovenije z 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) (uredba) predpisuje način določanja in obračunavanja prispevkov za 
spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim 
izkoristkom (SPTE). 
 
S predlagano uredbo se spreminja Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za 
zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz 
obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 46/15), ki je ena od podlag za izvajanje podporne sheme za 
elektriko iz  PN OVE in SPTE, v skladu z odločbo s katero je Evropska komisija dovolila zagotavljanje 
državne pomoči proizvajalcem elektrike (Odločba Državna pomoč SA.41998 (2015/N)- Slovenija, z 
dne 10. 10. 2016 št. C(2016) 6592 final).   
 
 
2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon 
 
Ni predpisanega roka. 
 
 
3. Splošna obrazložitev 
 
Med postopkom priglasitve sprememb podporne sheme, ki smo ga začeli v letu 2015, je Evropska 
komisija ugotavljala, da smo v uredbi, ki je bila priložena vlogi za priglasitev, za določitev bruto dodane 
vrednosti določili le en način, med tem, ko sta v Smernicah o državni pomoči za varstvo okolja in 
energijo za obdobje 2014-2020 (2014C 200/1) (smernice) v Prilogi 4 "Izračun bruto dodane vrednosti 
in elektro-intenzivnosti na ravni podjetja v skladu z oddelkom 3.7.2" dve možnosti. Komisiji smo 
sporočili, da bomo uredbo dopolnili in vanjo za določanje bruto dodane dodali še drugo možnost, ki jo 
navajajo smernice. 
 
Evropska komisija je vztrajala, da je potrebno natančno upoštevati smernice tudi pri ceni elektrike, ki 
se upošteva za izračun stroškov električne energije podjetij. V uredbo smo vnesli dejanske stroške, ki 
so jih imela podjetja in se jih lahko preverja na podlagi plačanih računov dobaviteljem, smernice pa 
določajo, da je za izračun elektro-intenzivnosti potrebno uporabiti predpostavljeno maloprodajno ceno, 
ki velja za podjetja s podobno ravnijo porabe elektrike. Ker se maloprodajna cena električne energije 
za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev statistično spremlja, bodo lahko upravičenci do 
podpore za izpolnjevanje vlog za oprostitev plačila dela prispevka OVE in SPTE uporabili podatke, ki 
jih bo Center za podpore objavljal na svoji spletni strani. 
 
Skladno z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom se je v Republiki Sloveniji s 1. januarjem 
2017 uvedel nov način obračunavanja oskrbe z zemeljskim plinom, in sicer se na podlagi določil Akta 
o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina poraba plina, 
izmerjena v standardnih kubičnih metrih (Sm

3
), mora pretvoriti v energijske enote – kilovatne ure 

(kWh). Tak način obračunavanja sicer v večini evropskih držav uporabljajo že dlje časa. Dobavitelj 
zemeljskega plina bo moral obračunavati na podlagi enakih obračunskih enot tudi prispevek, zato se 
iz uredbe brišejo enote Sm

3
. 

 
S spremembo uredbe se popravljajo obrazci v Prilogi 3, da se odpravijo nejasnosti, ki so se ugotovile 
pri dosedanji uporabi obrazcev in izračunavanju elektro-intenzivnosti, ki je eden od pogojev za 
olajšavo podjetjem v obliki znižanega plačila prispevka OVE in SPTE. Za primere, kjer je končni 
odjemalec na isti lokaciji na podlagi soglasja za priključitev od operaterja upravičen do sumiranja več 
prevzemno predajnih mest za obračun porabe in dajatev, se za take primere lahko izračuna skupni 
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odjem na lokaciji, ki je eden od pogojev za olajšavo, kot vsota meritev vseh merilnih mest na lokaciji v 
opazovanem obdobju.  
 
  
4.  Predstavitev presoje posledic na posamezna področja 
 
S sprejemom te uredbe ne bo bistvenih ali  vsebinskih posledic za področje zagotavljanja prispevkov 
OVE in SPTE ali za  podpiranje elektro-intenzivnih podjetij z znižanim prispevkom za OVE in SPTE. 
Zaradi sprememb ne bo nobeno  od  podjetij, ki so  upravičena do olajšave na slabšem, kvečjemu, bi 
lahko kakšno novo podjetje preseglo prag 1 GWh letne porabe zaradi priznavanja sumiranja merilnih 
mest na isti lokaciji. 
 
 
5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti EU in korelacijska tabela 
 
S to uredbo se ne prenaša nobene direktive EU.  
 
 
 
II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV 
 
V predlogu uredbe so naslednje spremembe: 

 
1. člen 
Z določbami  se 2. člen uredbe spreminja tako, da so bili spremenjeni pojmi in dodane nove definicije 
za bruto dodano vrednost, elektro intenzivnost, stroške podjetja za porabo električne energije in  
predpostavljeno ceno električne energije. Za računanje bruto dodano vrednost podjetja je dodana še 
druga možnost iz smernic. Za določanje elektro-intenzivnosti se je bolj podrobno razdelalo računanje 
za podjetja, ki obratujejo manj kot tri leta. Za določanje stroškov podjetij z elektriko se skladno s 
smernicami uvaja računanje na podlagi predpostavljenih cen, ki se statistično spremljajo in objavljajo. 

 
2. člen 
Da bi se odpravilo dvoumnosti, do katerih je prihajalo pri ugotavljanju izpolnjevanja pogoja za 
oprostitev dela prispevka OVE in SPTE podjetij je bilo poleg spremembe obrazca v Prilogi 3 uredbe 
potrebno v 6. členu uredbe v tretjem odstavku prvo alineja spremeniti. S spremembama v četrtem in 
šestem odstavku je zagotovljeno, da se elektro-intenzivnost računa kot povprečje podatkov stroškov in 
bruto dodane vrednosti iz zadnjih treh let, ne pa kot povprečje letnih elektro-intenzivnosti, ker to ni bilo 
v skladu s smernicami. 

 
3. člen 
Sprememba 12. člena uredbe bo omogočila, da bodo dobavitelj zemeljskega plina lahko obračunavali 
prispevek  OVE in SPTE na podlagi enakih obračunskih enot v kWh, ki jih uporabljajo za  obračun 
dobave zemeljskega plina končnim odjemalcem, za kar ne uporabljajo več standardnih kubičnih 
metrov. 

 
4. člen 
Obrazce iz Priloge 3 je potrebno spremeniti, da se lahko pravilno izračuna elektro intenzivnost podjetij 
na način, ki ga določajo smernice, ter da se omogoči sumiranje odjemnih mest na isti lokaciji, kadar je 
to skladno s soglasje za priključitev, ki ga je izdal elektro operater. 

 
5. člen 
Vsebuje prehodno določbo, da začne uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije in se začne uporabljati 1. januarja 2018. 


