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VLADA
919.

Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov

Na podlagi šestega odstavka in za izvrševanje petega in
sedmega odstavka 2. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 29/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o metodologiji za ocenjevanje škode
v gospodarstvu zaradi dviga cen energentov
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določa metodologija za ocenjevanje škode, ki jo je upravičencem iz 2. člena Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 29/22; v nadaljnjem besedilu: ZUOPDCE)
povzročil dvig cen energentov.
2. člen
(opredelitev škode)
Škoda, ki je upravičencem nastala kot posledica dviga
cen energentov (v nadaljnjem besedilu: škoda), se dokazuje
kot škoda, ki nastane zaradi povečanja stroškov energije v letu
2022 glede na leto 2021.
3. člen
(metodologija ocenjevanja škode)
(1) Stroški energije so znesek na postavki AOP132 oziroma na kontu 402 pri fizičnih osebah v okviru izkaza poslovnega izida upravičenca, katerega vsebina je opredeljena s
prilogo 2 Navodila o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter
drugih podatkov poslovnih subjektov (Uradni list RS, št. 86/16
in 76/17). Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in knjigovodsko
ne evidentirajo stroškov, dokazujejo stroške energije z izvirnimi
knjigovodskimi listinami.
(2) Povečanje stroškov energije v letu 2022 glede na
leto 2021, ki pomeni škodo za upravičenca, se izračuna po
naslednji formuli:
PSE = SE2022 – SE2021
pri čemer so:
PSE – povečanje stroškov energije;
SE2022 – ocena stroškov energije v letu 2022;
SE2021 – stroški energije v letu 2021.

Leto XXXII

(3) Če upravičenec ni posloval celo leto 2021, se stroški
energije v letu 2021 preračunajo na raven leta po naslednji formuli:
SE2021 = Stroški energije
v letu 2021/število dni poslovanja * 365
(4) Odstotek zvišanja stroškov energije v letu 2022 glede
na leto 2021 se izračuna po naslednji formuli:
((SE2022/SE2021)*100) – 100
(5) Pomoč se izplača pod pogojem, da je odstotek zvišanja stroškov energije iz prejšnjega odstavka večji od 40 odstotkov.
4. člen
(izračun višine pomoči gospodarstvu)
(1) Višina pomoči ne sme presegati 60 odstotkov nastale
škode upravičenca iz naslova zvišanja cen energentov in hkrati
ne more presegati zneskov pomoči iz tretjega odstavka tega
člena. Če bi višina pomoči presegala zneske iz preglednice v
sedmem odstavku 2. člena ZUOPDCE, se upravičencu dodeli
znesek iz preglednice.
(2) Višina pomoči se izračuna po naslednji formuli:
VP = 60 % x PSE,
pri čemer je:
VP – višina pomoči upravičencu.
(3) Najvišja višina pomoči se določi skladno s petim,
sedmim in osmim odstavkom 2. člena ZUOPDCE, pri čemer so
čisti prihodki od prodaje znesek na postavki AOP110 v okviru
izkaza poslovnega izida upravičenca.
(4) Če upravičenec ni posloval celo leto 2021, se prihodki
od prodaje preračunajo na raven leta po naslednji formuli:
(AOP110/število dni poslovanja) * 365
(5) Delež stroškov energije v letu 2019 oziroma 2020
oziroma 2021 v poslovnih odhodkih (DSE) se izračuna po
naslednji formuli:
DSE = (AOP132/AOP127) x 100.
(6) Najvišja dovoljena pomoč predstavlja najnižjega od
naslednjih zneskov:
– znesek izračunane škode v skladu s 3. in 4. členom te
uredbe,
– znesek razlike med izračunano škodo v skladu s 3. in
4. členom te uredbe in prejetimi drugimi javnimi sredstvi za
odpravo škode v letu 2022 zaradi dviga cen energentov,
– znesek izračunane pomoči glede na peti, sedmi in osmi
odstavek 2. člena ZUOPDCE (glede na višino prihodkov od
prodaje in delež stroškov energije v vseh poslovnih odhodkih v
povezavi z zneski v preglednici).
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5. člen

(postopek dodelitve pomoči)
(1) Upravičenec do 15. aprila 2022 predloži izjavo preko
informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: FURS), s katero izjavlja, da je upravičenec, ki ga opredeljuje 2. člen ZUOPDCE. Predloga obrazca
izjave se objavi na portalu eDavki.
(2) FURS izplača pomoč za gospodarstvo upravičencu v
enkratnem znesku do 5. maja 2022.
KONČNA DOLOČBA
6. člen

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 4. členu se besedilo »30 dni« nadomesti z besedilom
»do vključno 30. aprila 2022«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-147/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2130-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-139/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2130-0013
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

920.

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe
o določitvi cen določenih naftnih derivatov

Na podlagi 8. člena, 1. točke 9. člena in 14. člena Zakona
o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno
besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev,
za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS,
št. 80/00 in 17/04) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o določitvi
cen določenih naftnih derivatov
1. člen
V Uredbi o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 36/22) se v 1. členu za besedo »drobnoprodajno«
doda besedilo »in veleprodajno«.
2. člen
V 3. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi
odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Najvišja dovoljena veleprodajna cena z DDV za
motorni bencin NMB-95 znaša 1,483 eura/liter, za dizel pa
1,521 eura/liter.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Podjetja zaradi ukrepa določitve najvišje dovoljene drobnoprodajne in veleprodajne cene naftnih derivatov ne smejo
prenehati prodajati blaga.«.

921.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve
širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o začasnem
ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega
zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive
bolezni COVID-19
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o začasnem ukrepu pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni
COVID-19 (Uradni list RS, št. 193/21).
KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-146/2022
Ljubljana, dne 31. marca 2022
EVA 2022-2711-0049
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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POPRAVKI
922.

Popravek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za suhi zadrževalnik
Lokarje (EUP ŠE23/1)

Občinski svet Občine Šentjur je na podlagi drugega odstv.
11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07,
109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) na
15. redni seji dne 22. marca 2022 sprejel

POPRAVEK
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za suhi zadrževalnik Lokarje
(EUP ŠE23/1)
1. člen
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za suhi zadrževalnik Lokarje (EUP ŠE23/1) (Uradni list RS,
št. 22/19) se popravijo naslednje očitne napake:
– v tč. f) tretjega odstavka 12. člena: zapis maksimalnega volumna zadrževalnega prostora iz napačne vrednosti
»445.000,00 m3« na pravo vrednost »660.000,00 m3«,
– v tč. h) tretjega odstavka 12. člena: zapis dolžine nasipa iz napačne vrednosti »575,00 m« na pravo vrednost
»631,00 m«,
– v tč. i) tretjega odstavka 12. člena: zapis naklona brežin
iz napačne vrednosti »1:2,8« na pravo vrednost »1:2«,
– v drugi alineji četrtega odstavka 12. člena: zapis naklona brežin iz napačne vrednosti »1:2,8« na pravo vrednost
»1:2« in
– v četrtem stavku petega odstavka 12. člena: zapis
pretoka iz napačne vrednosti »39,4 m3/s« na pravo vrednost
»32,6 m3/s«; popravek se opravi pri obeh zapisanih vrednostih
v stavku.
2. člen
Popravek odloka začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0017/2015(261)
Šentjur, dne 22. marca 2022
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci
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