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Driavne pomoii zaradi epidemije COVID-19 v regulativnem
okviru

Agencija za energijo (v nadaljevanju agencija) je 23.4' 2020 prejela dopis GIZ
dGtribucile elektridne energije (v nadaljevanju GIz) 5t. |6/2O2O-RP z dne 22. 4. 2O2O
v zvezi s priznavanjem oziroma nepriznavanjem drzavne pomodi zaradi covlD-19 v
regulativnem okviru za leto 2020. V navedenem dopisu navajate, da se morajo tovrstni
prinodti izvzeti iz prihodkov, ki so namenjeni pokrivanju upravidenih stro5kov, saj je
v nasprotnem primeru izniden pozitivni udinek interventnih ukrepov in posledidno
distribucijska podjetja ne bodo zainteresirana za uveljavitev pravic iz zakona o
interventnih ut<repifr za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
drZavljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Po va5em mnenju morajo biti stroiki iz naslova
izpladila kriznLga dodatka po 33. dlenu ZIUZEOP nenadzorovani strolki delovanja in
vzdrZevanja, saj na njihovo viiini distribucijska podjetja s svojim poslovanjem ne
morejo vplivati.
V zvezi z navedenim vam sporodamo, da se prihodki iz naslova pridobitve drZavnih
podpor iz (zluzEoP) skladno z 89. dlenom veljavnega omrezninskega akta.vStevajo
med druge'prihodke oziroma predstavljajo vir za pokrivanje upravidenih stroikov. Tudi
iz poiasiila Slovenskega instituta za revizijo izhaja, da se pridobitev kakrinekoli
drZavne podpore evidentira med poslovnimi prihodki, ki pa se po regulaciji v$tevajo
med vire za pokrivanje upravidenih stroikov.

Pomoi podjetjem za zajezltev ali odpravo posledic epidemije je opredeljena kot
drZavna podpora, ki se izpladuje neposredno iz proraduna in je namenjena kritju izpada
prihodkov druzb. Distribucijska podjetja bodo torej z uveljavitvijo pravic iz ZIUZEOP
pridobila proraiunska sredslva za pokrivanje stroikov izvajanja nalog d istribucijskega

operaterja. s tem pa bodo lahko dodatno razbremenila odjemalce, saj vir za pokrivanje
tovrstnih strogkov ne bo omreZnina.
Glede na to, da so v zdruienje GIZ vdlanjena distribucijska podjetja, ki izvajajo
dejavnost v javnem interesu, je razmiSljanje, kot izhaja iz zgoraj navedenega doplsa
CI2, presenetljivo, saj iz njega izhaja, da se razmiSlja zgolj o korlstih podjetij in ne o
koristih odjemilcev, tii so up-oraOniki in pladniki javnih storitev, Prav doseganje Slriih
dru2benih koristi in razbre me njeva nje odjemalcev, ki se prav tako soodajo z
likvidnostnimi in drugimi tezavami, bi morala biti osnovna imperativa v podjetjih, ki
lzvajajo gospodarske javne sluZbe.
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Pobuda GIZ je zato v popolnem nasprotju s ciljem oziroma samim namen om zruZEop.

DrZava zeli z razlidnimi interventnimi ukrepi v zruzEop ohraniti delovna mesra In
delovanja podjetij, jzboljiati njihovo likvidnost, izboljiati socialni poloiaj ljudi, ie
posebej najbolj ogrozenih zaradi epidemije. Nikakor pa ni namen interventneqa zaKona
omogodanje dvakratnega popladila istih stro5kov. de se namred prihodki iz piidobliene
driavne podpore za izvajanje nalog d istribucijskega operaterja ne bi namenili kot vir
za pokrivanje upravidenih stroikov, bi si distribuciista poaietia s temi prihodki
izboljSevala dobidkon osnostl sal bi stroike, za kritje klterih so disiribucilska podjetja
pridobila driavno pomod iz zruzEop, pokrivali ie odjemalci z omrezninol

v

zveTi s priznavanjem stroikov dela iz naslova izpladila kriznega dodatka vam
sporoiamo, da se ti stroSki skladno z 1g. dlenom metodologije vitevajo med
nadzorovane stro5ke derovanja in vzdrZevanja, saj imajo na te stroike podjetja
moznost vplivanja. Do kriznega dodatka so pb ::.-dle ni zluztop pod dolodenimi
pogoji upraviaeni zaposleni, ki v dasu kriznih razmer delajo. Viiina kriznega dodatka
je sicer res dolodena v zakonu, vendar je ceroten obseg stro5kov iz tela nasrova
odvisen od 5tevila zaposlenih, ki so do tega dodatka uprav-ideni. odloditev o-tu-rno.u
biti gosp.odarna, saj je v danih razmerah gotovo priilo tudi do znizevanja stroskov iz
naslova dakanja na delo, izostanka sluibenih poti ter drugih stroikov, ki se v primerih
dela..od doma ne izpradujejo. Hkrati pa so podjetja, ki izpradujejo krizni dodatek,
oproidena pladila prispevkov za pokojninsko in invaridsko lavarovanle. Ker

distribucijska podjetja morajo in tudi lahko vplivajo na viiino stroikov dera, ki
nastajajo v dasu izrednih razmer, ti stroiki ne bodo uvrideni med nenadzorovane

stroSke.
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