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VLADA
3826. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 

mehanizma oblikovanja cene električne 
energije za poslovne odjemalce

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. in 5. toč-
ke 9. člena ter 14. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list 
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike 
Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi mehanizma 

oblikovanja cene električne energije  
za poslovne odjemalce

1. člen
V Uredbi o določitvi mehanizma oblikovanja cene električ-

ne energije za poslovne odjemalce (Uradni list RS, št. 147/22) 
se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»(2) Ta uredba se uporablja za pogodbe o dobavi električ-
ne energije poslovnim odjemalcem v letu 2023 in za posle, ki 
se sklepajo na podlagi obstoječih pogodb o dobavi, s katerimi 
pogodbeni stranki dogovorita celotne ali delne količine za doba-
ve v letu 2023, sklenjene v obdobju od vključno dne uveljavitve 
te uredbe do vključno 31. decembra 2022.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 31. decem-
bra 2022.

Št. 00704-436/2022
Ljubljana, dne 6. decembra 2022
EVA 2022-2430-0118

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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