
 
 
 

58. DOPISNA SEJA VLADE  
 
Ljubljana, 24. 1. 2023 - Vlada RS je na 58. dopisni seji sprejela Uredbo o 
oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja in Uredbo o subvencijah za 
nakup lesnih peletov. Vlada RS pa je sprejela tudi posebni vladni projekt za 
plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva. 
 

Uredba o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja 
Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v 9. členu predvideva 
možnost regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja. Navedeni člen določa, da ne 
glede na določbe o oblikovanju cen toplote iz 8. in 23. člena Zakona o oskrbi s toploto 
iz distribucijskih sistemov lahko vlada, če pride do nesorazmernega dviga cen 
energentov, določi, da se cena toplote iz daljinskega ogrevanja ali dodatki k tarifnim 
postavkam oblikujejo tako, da ne bo presežen določen nivo tarifne postavke ali dela 
tarifne postavke za posamezno tarifno skupino ali skupino odjemalcev. Vlada je sicer 
27. oktobra 2022 za distributerje toplote že določila najvišjo dovoljeno drobnoprodajno 
ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske 
odjemalce (0,073 EUR/kWh). 
 
Iz analize Agencije za energijo, ki prikazuje povprečne maloprodajne cene toplote za 
sisteme daljinskega ogrevanja, izhaja, da je prišlo do nesorazmernega povečanja cene 
toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja. Razlike med sistemi v Sloveniji so 
iz različnih razlogov zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem 
uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani.  
 
Višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote (brez DDV) v objavljenih cenikih 
za mesec januar 2023 se gibljejo od 45,85 EUR/MWh do 160 EUR/MWh (Nova Gorica, 
Trbovlje , Hrastnik).  Vlada s  to uredbo določa najvišjo višino tarifne postavke za 
variabilni del cene toplote za dobavo toplote iz distribucijskih sistemov, kjer se 
dejavnost distribucije toplote izvaja kot gospodarska javna služba, in sicer za 
gospodinjske odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi s toploto. To velja za vse 
gospodinjske odjemalce, tako tiste, ki prevzemajo toploto iz distribucijskega sistema 
preko individualnega, kot tudi skupnega odjemnega mesta. Najvišja dovoljena tarifna 
postavka za variabilni del cene toplote po tej uredbi tako znaša 98,70 EUR/MWh, velja 
pa za obdobje od 1. januarja do 30. aprila 2023. 
 
Najvišja tarifna postavka, ki je določena v tej uredbi, bo vplivala na znižanje cene v 18 
sistemih daljinskega ogrevanja (od 59, kjer se distribucija topote izvaja kot 
gospodarska javna služba). 
 
Največje znižanje maloprodajne cene toplote bo na primer v sistemih v Novi Gorici, 
Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah. To so predvsem 
sistemi, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin. Znižanje tarifne postavke za variabilni 



 
 
 

del cene toplote mora veljati tudi za celoten mesec januar 2023, saj je prav januarja 
2023 prišlo do večjih povišanj cen toplote, ko je tudi poraba toplote največja.      
 
Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov 
Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije v 10. členu ureja 
subvencije za nakup lesnih peletov, ki se bodo zagotavljale iz sredstev centra za 
podpore. 
 
Predlog uredbe ureja način izplačila, podrobnejše pogoje glede dokazil in izplačil 
upravičencem ter podrobnejšo vsebino spletne aplikacije za uveljavljanje subvencije 
za nakup lesnih peletov skladno zakonom, ki centru za podpore nalaga izplačevanje 
subvencij za nakup lesnih peletov.  
 
Center za podpore bo v roku 1 meseca po uveljavitvi omenjenega zakona in sprejemu 
te uredbe omogočil oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije in 
sicer za fizične osebe, ki razpolagajo z vgrajeno kurilno napravo na lesne pelete 
(upravičenci) ter so v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 opravile nakup peletov 
za ogrevanje svojega gospodinjstva.  
 
Vloga bo morala vsebovati dokazilo o vgrajeni napravi in dokazilo o nakupu peletov.  
Center za podpore bo nato v nadaljevanju objavil seznam odobrenih vlog po 
identifikacijskih številkah, subvencija pa se bo upravičencem izplačala v roku 30 dni 
od vročitve odločbe o odobritvi vloge. 
 
Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in 
socialnega varstva 
Vlada RS je sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih 
zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti iz 
naslova povečanega obsega dela. Finančna sredstva za projekt bodo zagotovljena iz 
proračunskih sredstev Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.   
 
Zaradi trenutne situacije na področju zdravstva in socialnega varstva se javni 
uslužbenci v plačni skupini J soočajo s povečanimi obremenitvami zaradi interventne 
zakonodaje iz leta 2022 (Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti 
zdravstvenega sistema, Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja 
posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva in Zakon o nujnih ukrepih 
za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju 
socialnega varstva). Posledično prihaja do odpovedi pogodb ali pa izvajalci na podlagi 
razpisanih prostih delovnih mest za delovna mesta v plačni skupini J ne morejo dobiti 
ustreznih zaposlitev. Na podlagi navedenega je vlada sprejela posebni vladni projekt, 
ki bo vzpostavil možnosti dodatnega nagrajevanja bolj obremenjenih javnih 
uslužbencev na določenih delovnih mestih v plačni skupini J. 



 
 
 

Javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec izplača delovna uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela v višini do 150  evrov bruto za polni delovni čas. 
Razpoložljiva masa sredstev na ravni posameznega izvajalca posebnega vladnega 
projekta se izračuna tako, da se število zaposlenih v plačni skupini J pri posameznem 
izvajalcu posebnega vladnega projekta za predpretekli mesec glede na mesec 
obračuna delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pomnoži s 100 
evrov. K tej masi sredstev se prištejejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Vlada 
Republike Slovenije se je zavezala, da bo delovna uspešnost iz tega naslova prvič 
izplačana pri plači za mesec januar 2023. 
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