
    

              

 

             

ENERGETSKA 
KRIZA 

UKREPI VLADE  

 

Izobraževalne programe in seminarje v obdobju 2021-2022 sofinancira Mestna občina Novo mesto. 

         WEBINAR 

Številka:            4/2023 
Datum:         12.1.2023  

 
V A B I L O  

 

Konec leta 2022 je bilo za omilitev posledic energetske krize sprejetih nekaj ukrepov, ki so bili 
zapisani v dveh pravnih aktih in sicer v Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic 
energetske krize ter v Uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.  
Vabljeni na kratek webinar, na katerem bomo pregledali ukrepe, ki jih lahko uveljavljajo mikro, mala 
in srednja podjetja. 
 

PREGLED UKREPOV POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC 
ENERGETSKE KRIZE ZA MIKRO, MALA IN SREDNJA PODJETJA 

24. januar 2023, od 13:00 do 14:15 ure, 
virtualno preko MS Teams, katere povezavo boste prejeli po prijavi. 

 

Vsebina: 
1. PREGLED UKREPOV IZ UREDBE O DOLOČITVI CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA MIKRO, MALA 

IN SREDNJA PODJETJA 

a. Kdo so upravičenci za pomoč? 

b. Na kakšen način se pomoč izvaja v praksi? 

c. Katere so ostale omejitve? 

d. Ali se pomoč izključuje z ostalimi oblikami pomoči? 

2. PREGLED UKREPOV IZ ZAKONA O POMOČI GOSPODARSTVU ZA OMILITEV POSLEDIC 

ENERGETSKE KRIZE 

a. Ukrep pomoči gospodarstvu za energente 

i. Upravičenci 

ii. Način uveljavljanja pomoči 

iii. Roki in omejitve 

b. Ukrep skrajšanega delovnega časa 

c. Ukrep čakanja na delo 

3. RAZPRAVA 

 

Predavatelja:  Z vami bosta  
Marija Tomc Muc, univ. dipl. ekon., preizkušena računovodja in davčnica, direktorica podjetja Biro Bonus d.o.o. 
in Jan Muc, magister inženir strojništva in absolvent IMB, zaposlen v Biro Bonus d.o.o. na področju 
inženiringa.  
 
Seminar je namenjen: 

• direktorjem podjetij,  

• samostojnim podjetnikom,  

• računovodjem in finančnikom ter  

• vsem, ki v podjetjih skrbijo za oddajanje zahtevkov za subvencijo. 
 
 



 

 
 
 
 
Kotizacija  
Kotizacija za udeležbo vključuje gradivo in udeležbo na webinarju. 
- za člane OOZ Novo mesto s plačano članarino  je seminar brezplačen, 
- za člane drugih OOZ plačilo znaša 24,00 EUR (+ 22%  DDV)  
- ostali zunanji udeleženci plačajo kotizacijo v višini 72,00 EUR (+ 22%  DDV) 
  
Kotizacijo plačajte na TRR št. SI56 0297 0001 0183 225, sklic na: 00 2401-2023, pred pričetkom seminarja.  
Račun boste udeleženci prejeli po izvedbi. 
 
Prijave: 
Vašo  prijavo pričakujemo najkasneje do  22. januarja 2023 preko PRIJAVNICE. 
 
 
 

                       VABLJENI K PRIDOBITVI UPORABNIH ZNANJ IN NAPOTKOV!                                                                                               
                                                                                         
 
 
Emilija Bratož,                                                                                                         Mojca Andolšek, 
direktorica                                                                                                                predsednica 
 

    

 

https://ooz-novomesto.si/ooznmkotizacija/webinar-sprejete-in-predvidene-spremembe-davcne-zakonodaje-v-letu-2023/

