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Vzroki in ukrepi za 
blažitev visokih cen 
energentov

Zaradi vojne v Ukrajini leta 2022 in tveganja na strani dobave ze-
meljskega plina je cena zemeljskega plina in električne energije zelo 
narasla. Zaradi negotovosti se je ustavilo borzno trgovanje z električ-
no energijo, zahteve po denarnih varnostnih kritjih na borzah so se 
bistveno povečale.  V naravi je bila rekordna suša, slovenske reke so 
imele nizko hidrologijo, posledično je bil veliki izpad proizvodnje 
električne energije v hidroelektrarnah. 

Trg energentov ni deloval, cene so se zelo povečale, EU države 
so se soočale s pomanjkanjem ključnih surovin, otežene pa so bile 
dobavne poti. Sprejeti so bili različni ukrepi za omilitev krize, ki za-
htevajo veliko finančnih sredstev. Denar namenjajo za pomoč tako 
gospodinjstvom kot gospodarstvu, vendar ni samoumevno, da se bo 
poraba energije znižala.

Evropska komisija se je najprej osredotočila na zagotovitev za-
log plina in elektrike, potem se je osredotočila na stabilizacijo cen 
in preprečitev naraščanja. Razmisleki gredo v smeri tako imenovane 
kapice oziroma regulacije cen energentov kot tudi dodatne finanč-
ne pomoči gospodarstvu. Namerava podaljšati začasni okvir pomoči 
gospodarstvu v celotno prihodnje leto. Poleg tega namerava prilago-
diti okvir državnih pomoči na novo regulacijo trga z energenti. 

Edina rešitev za energetsko krizo je skupen in usklajen pristop 
na ravni EU.

Vlada Republike Slovenije je od 1. septembra 2022 uveljavila regu-
lacijo cen električne energije in zemeljskega plina za zaščitene sku-
pine odjemalcev. Pri elektriki gre za gospodinjstva in male poslovne 
odjemalce, pri plinu pa še osnovne socialne službe.

Na področju električne energije je bila sprejeta Uredba o določi-
tvi cen električne energije (Ur. list RS, št. 95/2022), ki je določila naj-
višjo dovoljeno tarifno postavko cene električne energije za gospo-
dinjske odjemalce, male poslovne odjemalce in za porabo v skupnih 
prostorih večstanovanjskih stavb in mešanih večstanovanjsko-po-
slovnih stavbah.

Na področju zemeljskega plina so bile z Uredbo o določitvi cen 
plina iz plinskega sistema (Ur. list RS, št. 98/2022) omejene najvišje 
dovoljene cene plina iz plinskega sistema za zaščitene skupine odje-
malcev. 

Z nujnim ukrepom za omilitev draginje na področju energetike 
je bila znižana stopnja davka na dodano vrednost (DDV) iz 22 % na 9,5 
% za električno energijo, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in lesno 
biomaso. Vse spremembe bodo uveljavljene pri zneskih na položni-
cah za september 2022, ki zapadejo v plačilo oktobra 2022.

Regulacija maloprodajne cene 95-oktanskega neosvinčenega 
motornega bencina (NMB-95) in dizelskega goriva na servisnih pro-
metnih površinah bencinskih servisov izven avtocest in hitrih cest 
je bila uvedena 21. junija 2022. S spremenjeno uredbo je bila od 13. sep-
tembra 2022 dodatno regulirala še maloprodajna cena ekstra lahkega 
kurilnega olja (ELKO). 

Državni zbor Republike Slovenije je 13. septembra 2022 soglasno 
sprejel paket zakonov, ki jih je Vlada RS pripravila v luči aktualnih za-
ostrenih razmer na energetskih trgih. Gre za novele zakona o oskrbi s 
plini, zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju 
oskrbe z energijo ter zakona o poroštvu za posle na trgu elektrike in 
plina.

Ker se gospodarstvo sooča z vedno večjimi izzivi zaradi energet-
ske draginje in ukrajinske krize, se je Vlada RS na seji 22. septembra 
2022 odločila za spremembe in dopolnitve Zakona o pomoči gospo-
darstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljske-
ga plina. S spremembami se je razširil krog upravičencev ter povišal 
delež upravičenih stroškov, ki ga bodo podjetja dobila povrnjenega, in 
sicer iz prvotnih 30 % na 50 % pri enostavni pomoči.

Slovenija je bila zelo aktivna tudi na ravni EU, saj si prizadeva 
za dobro delovanje notranjega trga EU. Slovenija potrebuje trg za-
radi potrebnega uvoza električne energije v času, ko je ne proizvede 
dovolj. Ministrstvo za infrastrukturo RS pripravlja dolgoročni načrt 
za spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE),  zakon o izgradnji 
infrastrukture za alternativna goriva ter zakon o hitrejšem umešča-
nju obnovljivih virov energije OVE v prostor, je povedal mag. Bojan 
Kumer, minister za in infrastrukturo RS. 

Evropsko združenje elektroindustrije Eurelectric je opozorilo, da 
je potrebno iskati pri rešitvah energetske krize odpravo temeljnega 
vzroka krize cen energije: visokih cen plina. 

Gospodarstvo potrebuje čimprej jasno zagotovilo o regulaciji 
energetskega trga in možni pomoči države. Podjetjem moramo nujno 
zagotoviti predvidljivost in stabilnost poslovanja v letu 2023. Obenem 
pa tudi enake konkurenčne pogoje za vsa gospodarstva v EU, je izrazil 
zaskrbljenost v pogovorih z Evropsko komisijo minister za gospodar-
stvo RS Matjaž Han nad stanjem v energetiki in negativnim vplivom 
na gospodarstvo v Sloveniji.  

Lahko se torej zgodi, da bo energetska kriza pustila podobne po-
sledice kot finančna kriza leta 2008, če ukrepi ne bi dosegli svojega 
namena.
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