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VLADA
4294. Uredba o določitvi cene električne energije 

za mikro, mala in srednja podjetja

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre-
čiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 
– ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 162/22) v povezavi z 8. členom 
Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno preči-
ščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o določitvi cene električne energije  
za mikro, mala in srednja podjetja

1. člen
Ta uredba določa najvišjo drobnoprodajno ceno omejene 

količine električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, 
kot so opredeljena v 2. členu Priloge k Priporočilu Komisije 
2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in 
srednjih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, str. 36), ki so 
končni odjemalci, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno 
energijo (Uradni list RS, št. 172/21) v skladu z 12. in 13. členom 
Uredbe Sveta (EU) 2022/1854 z dne 6. oktobra 2022 o nujnem 
posredovanju za obravnavo visokih cen energije (UL L št. 261 
z dne 7. 10. 2022, str. 1).

2. člen
(1) Do ukrepov iz te uredbe so upravičeni končni odjemal-

ci iz 1. člena te uredbe, ki niso upravičeni do ukrepov iz Uredbe 
o določitvi cen električne energije (Uradni list RS, št. 95/22 in 
98/22) in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za neka-
tere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih 
programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno 
varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov 
v podporo družini (Uradni list RS, št. 162/22).

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se ta uredba 
ne uporablja za končne odjemalce, ki imajo za leto 2023 skle-
njene pogodbe o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodaj-
nih cen iz prvega odstavka 3. člena te uredbe.

(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brez-
plačno zagotovi vse podatke o izpolnjevanju pogoja iz prvega 
odstavka tega člena za posameznega odjemalca in o velikosti 
podjetja iz drugega odstavka tega člena.

(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, distribucijske-
mu operaterju zagotovi podatke o velikosti podjetij iz 1. člena 
te uredbe.

3. člen
(1) Najvišja drobnoprodajna cena za količino električne 

energije, kot je določena v 4. členu te uredbe znaša:

–  za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
– za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.
(2) Cena se določi na enoto proizvoda, ki je ena kilovatna 

ura, brez DDV.
(3) Dobavitelj končnemu odjemalcu za električno energijo, 

ki presega količino kot je določena v 4. členu te uredbe, ponudi 
in sklene pogodbo o dobavi po tržni ceni.

4. člen
(1) Količina električne energije končnega odjemalca, ki 

mu jo dobavitelj električne energije proda po ceni iz prvega 
odstavka prejšnjega člena, znaša 90 odstotkov porabljene 
električne energije odjemalca za enako obdobje v letu 2021.

(2) Če na merilnem mestu v enakem obdobju leta 2021 
ni bilo porabe, se upošteva 90 odstotkov povprečne porabe 
tega merilnega mesta v enakem obdobju v letih 2018, 2019 in 
2020. Če gre za merilno mesto, ki je bilo priključeno šele v letu 
2021 ali 2022, se za posamezen obračunski mesec v letu 2023 
upošteva 90 odstotkov povprečne mesečne porabe v času, v 
katerem je bilo priključeno.

(3) Distribucijski operater na zahtevo dobavitelja brezplač-
no zagotovi podatke o količini električne energije za posame-
znega odjemalca.

5. člen
Dobavitelj, ki od uveljavitve te uredbe dobavlja električno 

energijo končnim odjemalcem, za katere se uporablja ta ured-
ba, ne sme prenehati z dejavnostjo dobave tem kategorijam 
odjemalcev. Dobavitelj mora končnim odjemalcem, ki nimajo 
sklenjene veljavne pogodbe o dobavi, na zahtevo posredovati 
ponudbo in na njeni podlagi skleniti pogodbo o dobavi, vse 
skladno s pogoji iz te uredbe. S tem končni odjemalci ne izgu-
bijo pravice do menjave dobavitelja.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Omejitev drobnoprodajne cene iz te uredbe velja tudi za 

pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra do 
vključno 31. decembra 2022, za dobave v času veljavnosti te 
uredbe.

7. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2023 in velja do 30. ju-

nija 2023.

Št. 00704-497/2022
Ljubljana, dne 30. decembra 2022
EVA 2022-2430-0129

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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4295. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi 
članarine Zdravniške zbornice Slovenije

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdrav-
niški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – 
ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 
in 199/21) je po predhodnem soglasju ministra za zdravje z 
dne 24. 11. 2022 skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na 
110. seji dne 29. 12. 2022 sprejela

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi članarine 

Zdravniške zbornice Slovenije

I.
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slove-

nije (Uradni list RS, št. 4/07, 19/08, 12/09, 10/11, 24/15, 4/18 in 
86/21) se v II. točki besedilo »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 
40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17)« nadomesti z bese-
dilom »(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 
– ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21)«.

II.
Besedilo IV. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina zaposlenih članov zbornice glede na katego-

rije iz prejšnje točke je:

a) pripravnik letno 176,40 eurov
mesečno 14,70 eurov

b) sekundarij, zdravnik s strokovnim izpitom in drugi letno 220,80 eurov
mesečno 18,40 eurov

c) specializant letno 294,00 eurov
mesečno 24,50 eurov

č) doktor dentalne medicine:
doktor dentalne medicine manj kot deset let po opravljenem strokovnem izpitu letno 331,20 eurov

mesečno 27,60 eurov
doktor dentalne medicine več kot deset let po opravljenem strokovnem izpitu letno 344,40 eurov

mesečno 28,70 eurov
d) zdravnik splošne medicine letno 344,40 eurov

mesečno 28,70 eurov
e) specialist:

specialist manj kot deset let po opravljenem specialističnem izpitu letno 387,60 eurov
mesečno 32,30 eurov

specialist več kot deset let po opravljenem specialističnem izpitu letno 418,80 eurov
mesečno 34,90 eurov

Članarina zasebnih zdravnikov in zasebnih zdravnikov s 
koncesijo je za kategorije č), d) in e) iz prejšnje točke enaka 
članarini pod č), d) in e) iz prejšnjega odstavka.«

III.
Besedilo V. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opra-

vljajo zdravniške službe, je 43,50 eurov letno. Članarina polno 
upokojenih članov zbornice, ki opravljajo zdravniško službo na 
podlagi pogodb civilnega prava, je 117,40 eurov letno.

Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne sta-
rostne ali invalidske pokojnine, znaša 60 % zneska članarine, 
ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje 
točke.

Članarina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji, 
znanstveni delavci, visokošolski sodelavci ali mladi razisko-
valci in ne opravljajo zdravniške službe, je 117,40 eurov letno.



Uradni list Republike Slovenije Št. 167 / 30. 12. 2022 / Stran 14263 

Status iz prvega in drugega odstavka te točke član zbor-
nice dokazuje s potrdilom pristojnega organa, pri čemer se o 
neopravljanju zdravniške službe izreče s pisno izjavo.

Status iz tretjega odstavka te točke član zbornice dokazu-
je s predložitvijo ustreznega listinskega dokazila.«

IV.
Besedilo VI. točke se spremeni tako, da se glasi:
»Članarina članov na starševskem dopustu, članov, ki 

uveljavljajo pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi 
starševstva, in članov na daljši odsotnosti zaradi bolezni, znaša 
43,50 eurov letno.

Status iz prejšnjega odstavka član zbornice dokazuje z 
odločbo Centra za socialno delo oziroma z odločbo Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije.«

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od odmere članarine 
za leto 2023 dalje.

Št. 0070-335/2022
Ljubljana, dne 30. decembra 2022
EVA 2022-2711-0181

Doc. dr. Marko Jug, dr. med. 
predsednik skupščine 

Zdravniške zbornice Slovenije
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