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VLADA

2384. Uredba o določitvi cen električne energije

Na podlagi 2. in 3. točke prvega odstavka 8. člena, 1. 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 določitvi cen električne energije

1. člen
Ta uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno 

električne energije za gospodinjske odjemalce in za male po-
slovne odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno 
energijo (Uradni list RS, št. 172/21) in za porabo v skupnih 
prostorih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v meša-
nih večstanovanjsko-poslovnih stavbah.

2. člen
Cena iz prejšnjega člena se določi na enoto proizvoda, ki 

je ena kilovatna ura, brez DDV.

3. člen
(1) Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za električno 

energijo za gospodinjske odjemalce in za porabo v skupnih pro-
storih večstanovanjskih stavb in skupnih prostorih v mešanih 
večstanovanjsko-poslovnih stavbah znaša:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,11800 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,08200 EUR/kWh,
– za enotno dnevno tarifno postavko 0,09800 EUR/kWh.
(2) Najvišja dovoljena cena za električno energijo za od-

jemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso 
gospodinjski odjemalci znaša:

– za višjo dnevno tarifno postavko 0,13800 EUR/kWh,
– za nižjo dnevno tarifno postavko 0,09900 EUR/kWh,
– za enotno dnevno tarifno postavko 0,12400 EUR/kWh.
(3) Za električno energijo, porabljeno v skupnih prostorih 

v večstanovanjskih stavbah, velja najvišja dovoljena drobno-
prodajna cena iz prvega odstavka tega člena.

(4) Porabljeno električno energijo v skupnih prostorih 
v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, se za na-
men obračuna razdeli v skladu z obstoječimi ključi razdelitve 
stroškov, določenimi v pogodbah ali sporazumih med uprav-
niki in etažnimi lastniki oziroma v sporazumih med etažnimi 
lastniki. Kjer na tak način ključi razdelitve stroškov niso do-
ločeni, se morajo določiti, v nasprotnem primeru velja najviš-
ja dovoljena cena za električno energijo za male poslovne 
odjemalce.

4. člen
Dobavitelji, ki od uveljavitve te uredbe dobavljajo električ-

no energijo gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem, 
odjemu skupne porabe v večstanovanjskih stavbah in odjemu 
skupne porabe v mešanih večstanovanjsko-poslovnih stavbah, 
ne smejo prenehati z dobavo tem kategorijam odjemalcev. Do-
bavitelji ne smejo odkloniti sklenitve pogodbe o dobavi z novimi 
odjemalci iz prvega člena te uredbe. Odjemalci ne izgubijo 
pravice do menjave dobavitelja.

KONČNI DOLOČBI

5. člen
Ta uredba se začne uporabljati 1. septembra 2022, razen 

4. člena te uredbe, ki se začne uporabljati z dnem uveljavitve 
te uredbe.

6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije in velja do 31. avgusta 2023.

Št. 00704-260/2022
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-2430-0061

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik

2385. Odlok o ukinitvi Urada Vlade Republike 
Slovenije za demografijo

Na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o Vladi Re-
publike 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) Vlada Republike Slovenije izdaja

O D L O K
o ukinitvi Urada Vlade Republike Slovenije  

za demografijo

1. člen
(vsebina)

Z dnem uveljavitve tega odloka se ukine Urad Vlade Re-
publike Slovenije za demografijo (v nadaljnjem besedilu: urad).

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si
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2. člen
(prevzem)

Z dnem ukinitve urada zaposlene na uradu, materialna 
sredstva, ki jih prevzeti zaposleni potrebujejo za opravljanje 
svojih nalog, dokumentacijo urada in neporabljena sredstva, 
ki so v letu 2022 zagotovljena v veljavnem finančnem načrtu 
urada, prevzame Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti.

KONČNI DOLOČBI

3. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za 
demografijo (Uradni list RS, št. 141/20, 5/21, 60/21, 113/21, 
147/21, 6/22 in 67/22).

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Št. 00704-262/2022
Ljubljana, dne 14. julija 2022
EVA 2022-1511-0006

Vlada Republike Slovenije
dr. Robert Golob

predsednik
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