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Trgovci so v zaostrenem položaju, nujni so učinkovitejši vladni 

ukrepi zaradi visokih cen EE in težav z likvidnostjo 
 

Člani TZS so na današnji seji Upravnega odbora TZS ponovno opozorili na visoke cene 

električne energije (EE) za velika podjetja in s tem povezan problem likvidnosti. Obe 

težavi sta akutni in poglabljata že tako slab položaj velikih podjetij z vidika njihove 

konkurenčnosti. S to problematiko, ki močno pesti pomemben in hkrati vitalen del 

slovenskega gospodarstva, so bili pristojni seznanjeni že pred več meseci. Vendar do 

danes vlada in pristojne institucije niso uspele oblikovati ustreznih rešitev. Čeprav so 

te nujne in jih podjetja potrebujejo takoj. Zato TZS – glede na to, da so napovedane 

nove aktivnosti v zvezi z iskanjem rešitev – pričakuje takojšnje oblikovanje rešitev, ki 

bodo podaljšale plačilne roke ali pa dopustile zamik plačila dajatev. Za številna velika 

podjetja je ta rešitev nujna. Na seji Upravnega odbora TZS sta sodelovala tudi minister 

za okolje, podnebje in energetiko mag. Bojan Kumer in državni sekretar na Ministrstvu 

za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež. 

 

Trgovinska zbornica Slovenija opozarja na trenutno stanje, ki podjetjem ne omogoča 

normalnega poslovanja in s tem tudi ne doseganja tako potrebne konkurenčnosti, od česar so 

odvisna številna delovna mesta.  

 

Slovenija žal preko pristojnih ministrov pri Evropski komisiji ni uspela s predlogom, da bi se 

kriterij ustvarjene EBITDA, ko gre za pomoč velikim podjetjem, ustrezno prilagodil. To pomeni, 

da je veljaven kriterij za pomoč velikemu podjetju iz naslova električne energije v letošnjem letu 

le 4 milijone evrov, kar je ocenjena dvomesečna razlika v ceni elektrike na ravni velikega 

podjetja. Člani upravnega odbora TZS so zato izrazili upanje, da bo Evropska komisija predlogu 

ukrepa države Nemčije, ki se nanaša na cenovno zavoro tudi za velika podjetja, prisluhnila, saj 

si na podlagi tega glede na decembrsko obljubo predsednika vlade enako rešitev lahko obetamo 

tudi v Sloveniji.  

 

Še vedno ostaja odprto vprašanje razvrščanja slovenskih velikih podjetij in velikih podjetij na 

ravni EU, ali so resnično med seboj primerljiva? Trgovci namreč izpostavljajo nepravičen pristop 

Evropske komisije pri oblikovanju posameznih ukrepov pomoči do različnih skupin podjetij, in 

sicer glede na velikost posameznega podjetja, pri čemer so izpostavili, da je največje evropsko 

podjetje 47-krat večje od največjega podjetja v Sloveniji. 
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Poudarili so tudi različno obravnavo podjetij v posamezni gospodarski panogi – mala in srednja 

podjetja z odjemnim mestom imajo zamejeno ceno napram velikim podjetjem. To pomeni, da 

so mala in srednja podjetja v boljšem položaju od velikih podjetij, čeprav gre za isto panogo. 

 

Člani upravnega odbora TZS si prav tako veliko obetajo od napovedanega sestanka pri 

gospodarskem ministrstvu, ki bo v najkrajšem mogočem času sklicalo vse deležnike z namenom 

oblikovanja rešitve za razrešitev likvidnostnega krča. Pri tem so kot predlog podali, ali 

podaljšanje plačilnih rokov za plačilo elektro distributerjem, ali pa zamik pri plačilu dajatev do 

države.  

 

Izpostavljamo tudi, da že skoraj leto dni poteka projekt spremljanja maloprodajnih cen nekaterih 

živil, ki prikazuje primerjavo cen med trgovskimi podjetji, ki delujejo na slovenskem trgu. 

Obenem potekajo tudi primerjave cen s trgovci, ki delujejo čez mejo, torej v Italiji, Avstriji in na 

Hrvaškem. Primerjava cen nikakor ni sporna, še več, dviga raven spremljanja cen osnovnih 

dobrin, kar je v trenutnih razmerah, ko se soočamo z visoko inflacijo, za potrošnike dobrodošlo. 

Vsekakor pa informacije o cenah niso dopolnjene s ključno informacijo, da so trgovci, ki delujejo 

v slovenskem prostoru in imajo zakup električne energije pri slovenskih dobaviteljih po enormno 

visokih cenah, v neenakem položaju s tistimi v tujini, kar zmanjšuje njihovo konkurenčnost. 

Trgovci, ki delujejo v slovenskem prostoru, morajo namreč pri oblikovanju svojih maloprodajnih 

cen upoštevati vse podražitve zaradi visokih cen energentov tako pri svojih dobaviteljih kot 

učinek lastnih visokih cen. TZS opozarja, da bo v prihodnje izjemno težko zagotavljati 

konkurenčno primerljive cene v primerjavi s tujino. Zato še vedno ostaja bojazen po 

nadaljevanju pritiskov na rast maloprodajnih cen. Poleg tega pa smo kot celotna družba že 

izpostavljeni tudi mnogo večjemu odlivu kupne moči v tujino, kot je bilo to še pred nekaj meseci.  

 

TZS vlado zato ponovno poziva, da sprejme rešitve, ki jih del gospodarstva, ki ustvari dobršen 

del dodane vrednosti in zaposluje skoraj 40 % vseh zaposlenih v gospodarstvu, potrebuje takoj. 

 

 

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE  

 

 

 
 

 


