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DRŽAVNI ZBOR
297. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 

o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 
energetske krize (ZPGOPEK-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah 

Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev 
posledic energetske krize (ZPGOPEK-A)

Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona 
o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize 
(ZPGOPEK-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 27. januarja 2023.

Št. 003-02-3/2022-26
Ljubljana, dne 4. februarja 2023

Nataša Pirc Musar
predsednica

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA  
O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV 

POSLEDIC ENERGETSKE KRIZE (ZPGOPEK-A)

1. člen
V Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 

energetske krize (Uradni list RS, št. 163/22) se v 3. členu za 
petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Upravičenec ne more prejeti pomoči za gospodarstvo 
za električno energijo, če spada med odjemalce, kot jih določa 
podzakonski akt, ki določa ceno električne energije za mikro, 
mala in srednje velika podjetja, za obdobje veljavnosti tega 
podzakonskega akta. Operaterji iz tretjega odstavka 16. člena 
tega zakona posredujejo seznam odjemalcev pristojnemu or-
ganu in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Seznam 
odjemalcev vsebuje navedbo firme in matične številke odjemal-
ca iz prvega stavka tega odstavka.«.

2. člen
V 14. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:

»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravičenca 
iz šestega odstavka 3. člena tega zakona prvo izplačilo za 
električno energijo izvede do 30. v mesecu, v katerem postane 
upravičen tudi do pomoči za električno energijo.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se število »850« v obeh primerih nadomesti s številom 
»650«.

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

3. člen
V 22. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi 

odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na tretji odstavek tega člena se šteje, da 

pomoč ni bila prenesena oziroma ni upravičenosti do prenosa 
ene od vrst pomoči za gospodarstvo, če gre za upravičenca iz 
šestega odstavka 3. člena tega zakona.«.

4. člen
V 35. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi 

odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se šteje, da pomoč ni 

bila prenesena oziroma ni upravičenosti do prenosa ene od 
vrst pomoči za gospodarstvo, če gre za upravičenca iz šestega 
odstavka 3. člena tega zakona.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(seznam odjemalcev)

Seznam iz novega šestega odstavka 3. člena zakona se 
posreduje do vključno 10. februarja 2023.

6. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 320-01/23-1/18
Ljubljana, dne 27. januarja 2023
EPA 554-IX

Državni zbor
Republike Slovenije

mag. Meira Hot
podpredsednica
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VLADA
298. Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja 

pranja denarja ali financiranja terorizma

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o prepre-
čevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, 
št. 48/22 in 145/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o dejavnostih neznatnega tveganja  

pranja denarja ali financiranja terorizma

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa dejavnosti neznatnega tveganja pranja 
denarja ali financiranja terorizma iz 2. točke drugega odstavka 
14. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira-
nja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22; v nadaljnjem 
besedilu: ZPPDFT-2), ki jih upošteva zavezanec iz 4. člena 
ZPPDFT-2 pri ocenjevanju tveganja za pranje denarja ali fi-
nanciranje terorizma.

2. člen
(dejavnosti neznatnega tveganja)

Dejavnosti neznatnega tveganja so:
– dejavnost življenjskega zavarovanja za primer smrti;
– dejavnost življenjskega zavarovanja kreditojemalcev in 

limitojemalcev;

– dejavnost življenjskega zavarovanja z delnim povrači-
lom premije;

– dejavnost življenjskega zavarovanja za delovno ne-
zmožnost;

– dejavnost rentnih življenjskih zavarovanj;
– dejavnost dodatnih pokojninskih zavarovanj in pokoj-

ninskih rent;
– dejavnost mešanih življenjskih zavarovanj;
– dejavnost življenjskih zavarovanj z naložbenim tvega-

njem;
– dejavnost klasičnih iger na srečo.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00704-38/2023
Ljubljana, dne 2. februarja 2023
EVA 2022-1611-0095

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktor Rado Fele • Založnik Uradni list Re publike Slove nije d.o.o.  
– direktor Denis Stroligo • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje 1. 1. do 
31. 12. 2023 je 599 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Repub like Slovenije je vračunan 5 % 
DDV • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po  izidu vsake številke • Uredništvo in uprava Ljubljana, Dunajska 
cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 2001 821, računovodstvo in naročnine (01) 2001 863,  
telefaks (01) 2001 825, prodaja (01) 2001 838, preklici (01) 2001 842,  telefaks (01) 4250 199, uredništvo  
(01) 2001 841/868,  uredništvo (javni razpisi …) (01) 2001 842, uredništvo – telefaks (01) 4250 199 • Internet: www.urad ni-list.si  
– uredništvo e-pošta: objave@urad ni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
297. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o po-

moči gospodarstvu za omilitev posledic energetske 
krize (ZPGOPEK-A) 967

VLADA
298. Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja 

denarja ali financiranja terorizma 968


	DRŽAVNI ZBOR
	297.	Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK-A)

	VLADA
	298.	Uredba o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma


		2023-02-06T11:52:41+0100
	Maruška Levec Šmon
	Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije




