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Št. člena in 
odstavek Predlog spremembe predlagane določbe Utemeljitev 

Sprejetje pripomb - predlogov (DA 
–NE-DELNO) in utemeljitev MzIP 

3. člen 
 

Namen tega zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, 
zanesljivo in dostopno oskrbo z energetskimi storitvami 
ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.  
 

Za konkurenčnost družbe in gospodarstva je 
bistvenega pomena zagotavljanje energetskih 
storitev: toplote, osvetljenosti, hlajenja, 
pogonov…  S tem sistemskim pristopom, ki 
razširi mejo od oskrbe z energijo do oskrbe z 
energetskimi storitvami (torej tudi v področje 
rabe energije) se zelo poveča možnost za 
doseganje nižjih stroškov. 
Pri tej spremembi je potrebno najti rešitev za 
terminologijo v zvezi z energetskimi storitvami, 
pri čemer lahko pomagamo.  

DA 
upoštevano kot predlagano 

5. člen Cilji na področju oskrbe in rabe energije so zlasti:  
- zanesljiva oskrba z energijo, 
- zagotavljanje učinkovite konkurence na trgu 
energije, 

- konkurenčnost pri izvajanju netržnih dejavnosti;   
- zmanjšanje rabe energije, 
- večje pokrivanje rabe energije z obnovljivimi viri 
energije [ali večji delež obnovljivih virov v rabi 
energije, ] 

- trajnostna raba naravnih virov,  
- preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  
- zagotavljanje energetskih storitev, 
- socialna kohezivnost, 
- zagotavljanje učinkovitega nadzora nad izvajanjem 
določb tega zakona. 

Konkurenčnost ali učinkovitost gospodarskih 
javnih služb ni ustrezno naslovljena med cilji, 
je pa eno od pomembnejših področjih, ki jih 
ureja zakon.  
 
V energetiki cilj čim večja raba OVE in čim 
večja proizvodnja OVE temveč čim večje 
pokrivanje rabe z OVE.  

DA 
upoštevano kot predlagano 



12. člen 
2. odstavek 

(2) Javnost je vključena v postopkih sprejemanja politik, 
strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo 
na oskrbo in rabo energije, skladno s tem zakonom.  
(3) Javnost je vključena v postopkih izdajanja 
konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na oskrbo in 
rabo energije, skladno s tem zakonom. 
 

V nadaljnjem tekstu je opredeljeno le 
sodelovanje javnosti pri pripravi dokumentov 
agencije, ne pa tudi pri pripravi dokumentov. 
Javnost mora biti pri pripravi dokumentov 
energetske politike vključena tudi skladno z 
drugimi zakoni: Zakonom o varstvu okolja, ki 
prenaša v slovensko zakonodajo mednarodne 
konvencije in direktive EU s tega področja. 
Teh elementov EZ nima. 
Člen oz besedilo zakona je potrebno ustrezno 
dopolniti in korigirati. 
 

NE 
Dovolj je, da je sodelovanje javnosti 
navedeno v načelih. 
Način sodelovanja javnosti v 
postopkih priprave in sprejemanja 
strategij, programov in planov je 
določen v ZVO v okviru celovite 
presoje vplivov na okolje. 
Način sodelovanja javnosti v 
postopkih priprave in sprejemanja 
predpisov je določen v predpisih in 
poslovnikih, ki določajo način 
sprejemanja predpisov. 

18. člen 
5. odstavek 

(5) Z energetsko politiko se zagotavlja: 
- zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo, 
- dolgoročno uravnoteženost razvoja energetskega 

gospodarstva glede na gibanje rabe energije, 
- načrtno diverzifikacijo različnih primarnih virov energije 

upoštevajoč njihovo ekonomiko, 
- konkurenčno oskrbo z energijo in energetskimi 

storitvami, (glej utemeljitev pod A) 
- spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije, 
- zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije pred 

oskrbo z energijo, 
- - spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije 
- sprejemljivost za zdravje, okolje in prostor ter čim 

manjše tveganje pri pridobivanju, proizvodnji, 
transportu in rabi vseh vrst energije, (glej utemeljitev 
pod B) 

- spodbujanje konkurence na trgu z energijo, 
- konkurenčnost delovanja gospodarskih javnih služb na 

področju energetike (glej utemeljitev pod C); 
- spodbujanje prilagodljivih porabnikov energije, 
- varstvo potrošnikov. 
 

A) glej utemeljitev pri predlogu spremembe 
3. člena  

 
B) za uspešno izvedbo energetskih projektov 

so potrebni kakovostno umeščanje v 
prostor in upoštevanje okoljskih vidikov, 
vključno z zdravstvenimi. Zato mora tudi 
energetika že v zgodnji fazi priprave 
energetskih projektov vse te vidike 
ustrezno obravnavati in nasloviti.  

 
C) Zagotavljati je potrebno tudi 

konkurenčnost netržnih dejavnosti in ne le 
konkurence na trgu. 

DA 
upoštevano kot predlagano 



18. člen 
2. odstavek 

Na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in 
družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih 
mednarodnih obvez, se cilji zanesljive, trajnostne in 
konkurenčne oskrbe z energijo sprejmejo v 
nacionalnem energetskem programu(v nadaljnjem 
besedilu:NEP).  

 DA 
upoštevano kot predlagano 

18. člen 
dodaten, tretji 
odstavek 
 
 

Dvajsetletno projekcijo gospodarske aktivnosti za 
potrebe NEP pripravi UMAR. 

Za enkrat se uradna dolgoročna projekcije 
gospodarske aktivnosti ne pripravlja, pa bi bilo 
nujno. 

DA 
upoštevano kot predlagano 

21. člen  
2. odstavek  
 

- za doseganje ciljev iz prejšnje alineje se opredelijo 
potrebni ukrepi, nosilci izvedbe, roki in sredstva;   
-  načrt financiranja s prikazom skupnih stroškov in virov 
financiranja (nacionalnih in mednarodnih, javnih in 
zasebnih);  
 

Potrebno je okrepiti določbe, ki se nanašajo 
na izvedbo programa 

NE 
Želimo, da bi bil NEP jasen 
dokument, zato mora biti tudi kratek. 
Če so navedeni nosilci, roki, 
sredstva, se dokument količinsko 
poveča, kar pa ne zagotavlja/poveča 
verjetnosti realizacije načrtovanega. 
Načrt financiranja za tako dolgoročni 
dokument ni smiseln. 

21. člen 
3. odstavek 
 

(3) NEP pripravi Vlada vsakih sedem let in ga predloži v 
sprejem Državnemu zboru. 

Smiselno bi bilo NEP pripravljati vsakih 
sedmih let, in to pred novo finančno 
perspektivo v EU, zato da je energetika 
pripravljena na pogajanja o sredstvih EU s 
projekti za izvedbo: in sicer na pogajanja o 
prednostnih projektih na ravni EU kot o 
sredstvih strukturnih skladov v Sloveniji. 

DELNO 
Pripomba je smiselno upoštevana, 
saj je člen preoblikovan tako, da 
določa načelno sprejetje 
Energetskega koncepta Slovenije 
(prej NEP) vsakih deset let, v 
zadnjih dveh odstavkih pa je 
določeno, v kakšnih primerih ga je 
potrebno sprejeti v krajših intervalih. 

VSEBINA 
MANJKA 

Okrepiti določbe, ki se nanašajo na izvajanje akcijskih 
načrtov in nacionalnega energetskega programa. 

Predlog EZ, tako kot tudi sicer na drugih 
področjih v Sloveniji, ureja samo vprašanja 
priprave programskih dokumentov in 
poročanje o njihovem izvajanju. Ne ureja pa 
odgovornosti za izvajanje nalog.  

NE 
Predlagane določbe so preveč 
podrobne za zakonsko materijo. 
Sodelovanje in odgovornost resorjev 
se v postopku priprave dokumentov 
določi s sklepi vlade. 



VSEBINA 
MANJKA 

 Smiselno bi bilo opredeliti proces priprave 
NEP. Sodelovanje drugih resorjev/izvajalcev 
ukrepov NEP tudi drugih javnih institucij 
Agencije za energijo, SURS, UMAR ind., 
energetskih podjetij, lokalnih skupnosti, 
relacije do razvojnih načrtov energetskih 
podjetij… 

NE 
Predlagane določbe so preveč 
podrobne za zakonsko materijo. 
Sodelovanje in odgovornost resorjev 
se v postopku priprave dokumentov 
določi s sklepi vlade. 

323. člen 
1. odstavek 
 

(1)  Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali 
uvoznik, ki daje na trg proizvode povezane z energijo 
poroča ministrstvu, pristojnem za energijo o količini 
proizvodov danih na trg v R Sloveniji in o njihovih 
energijskih lastnostih. Prav tako morajo podatke o 
količini in energijskem razredu proizvodov dobavljenih 
na tržišče R Slovenije podati tudi distributerji 
 

Potrebno je tudi zbiranje podatkov o količini, 
pa tudi o lastnostnih proizvodov – poleg 
energijskega razreda še npr. o prostornini, 
kapaciteti, itd. 
 
 

NE  
Podrobnosti glede zbiranja podatkov 
bodo določene v podzakonskem 
aktu, kot je navedeno v 3. Odstavku 
tega člena. 

323. člen 
1. odstavek 
 

(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik ali 
uvoznik, ki daje na trg naprave za proizvodnjo toplote iz 
obnovljivih virov energije, poroča ministrstvu pristojnem 
za energijo o količini proizvodov danih na trg v R 
Sloveniji  in o njihovem energijskem razredu. 
 

Kot zgoraj. Potrebno je tudi zbiranje podatkov 
o količini, pa tudi o lastnostnih proizvodov: 
moči itd. 
 

NE 
Podrobnosti glede zbiranja podatkov 
bodo določene v podzakonskem 
aktu, kot je navedeno v 3. Odstavku 
tega člena. 

323. člen 
 
 

Člen naj se premakne, tako da se nanaša na 
proizvode, ki se uvrščajo pod (I.) Zahteve za okoljsko 
primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo oz. 
člen 321 in  (II.) Energijsko označevanje proizvodov oz. 
člen 322 
 

Člen naj se nanaša tudi na proizvode, 
povezane z energijo, za katere veljajo 
izvedbeni ukrepi EU, ki določajo zahteve za  
okoljsko primerno zasnovo in ne le na za 
proizvode),  na katere se nanašajo predpisi in 
delegirani akti Evropske unije za energijsko 
označevanje proizvodov. 

NE 
Izdajanje Uredb Evropske komisije 
poteka tako, da je za vsako skupino 
proizvodov izdana tako uredba 
glede okoljsko primerne zasnove, 
kot uredba glede energijskega 
označevanja. 

322. člen 
1. odstavek 

Proizvodi smejo biti dani  na trg, v uporabo oziroma so 
lahko dostopni na trgu ko:   

− … 
− so opremljeni z nalepko o energijski 

učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: nalepka) in 
s podatkovno kartico proizvoda,  

Člen velja le za proizvode, na katere se 
nanaša obveznost označevanja z 
energetskimi nalepkami, kar v členu 322 ni 
opredeljeno  

NE 
Pripomba ni upoštevana, ker iz 
vsebine celotnega člena izhaja, da 
se člen nanaša le na proizvode, za 
katere obstajajo uredbe Evropske 
komisije za energijske nalepke. 
 



324. člen 
1. odstavek 

(1) Pri graditvi nove stavbe in večji prenovi stavbe ali 
njenega posameznega dela, ki po predpisih o graditvi 
objektov pomeni rekonstrukcijo, je treba izdelati študijo 
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo 
(v nadaljnjem besedilu: študija izvedljivosti), pri čemer 
se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in 
ekonomska izvedljivost teh sistemov. Za alternativne 
sisteme se  štejejo: 
- decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov 
energije; 
- soproizvodnja z visokim izkoristkom; 
- daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na 
voljo; 
- toplotne črpalke.  

 DA 
Pripomba upoštevana. Dodano je 
soproizvodnja z visokim izkoristkom. 

324. člen Člen 324 je treba urediti.  
Naslov  člena ni ustrezen, saj člen govori tudi o obratih, 
ki so namenjeni samo proizvodnji električne energije. 
Člen je primerno ločiti na dva dela. 

Člen je zelo nepregleden. DA 
Pripomba je upoštevana. 

VSEBINA 
MANJKA.  

Prenos člena 6. in dodatka III iz Direktive 27/2012/EU 
nista vključena v predlogu EZ-1. 

Vsebine v zvezi z nakupi javnih organov še 
niso bile ustrezno prenesene v slovensko 
zakonodajo niti iz Direktive 2006/32/ES. 
Uredba o zelenem javnem naročanju, ureja le 
zelo omejen segment določil, ki bi jih javni 
organi pri nakupih, najemih, prenovah  morali 
upoštevati. 
Sedaj se pomanjkljivost ponavlja.  
 

NE 
Navedeni člen in priloga iz direktive 
bosta prenesena s predpisi s 
področja zelenega javnega 
naročanja, ki bodo v ta namen 
spremenjeni in dopolnjeni. 

2. člen 
9. odstavek 
in povsod, kjer 
se v besedilu 
izraz uporablja 

 

 Pojem elektrika je ohlapen in ponavadi ne 
označuje električne energije, temveč električni 
naboj ali včasih tok idr., zato ni primerno, da 
se v EZ uveljavi kot sopomenka za električno 
energijo.  

NE 
Gre za izraz, uporabljen v zakonu, 
kar ne spreminja strokovnega 
izrazoslovja. Poenostavitev je 
upravičena zaradi ekonomike 
besedila: izraz se pojavi nekaj 
stokrat, tekst je tako nekaj strani 
krajši in bolj berljiv.  



48. člen Strošek uvajanja naprednih merilnih sistemov bremenijo 
končnega uporabnika in se krije iz omrežnine. 

Opredeliti, kdo krije stroške uvajanja 
naprednih merilnih sistemov 

NE 
Optimalno obliko financiranja bo 
predlagala študija stroškov in koristi, 
ki je v fazi izvajanja. 
 

111. člen 
1. odstavek 

(1) Zaradi določitve regulativnega okvira pripravi elektro 
operater naložbeni načrt in ga predloži agenciji do 31. 
januarja v letu, v katerem agencija odloča o 
regulativnem okviru. V naložbenem načrtu elektro 
operater finančno ovrednoti naložbe iz veljavnega 
desetletnega razvojnega načrta, ki jih bo izvedel v 
naslednjem regulativnem obdobju. V naložbenem 
načrtu sistemski operater posebej razkrije naložbe, ki jih 
bo financiral iz namenskih prihodkov za upravljanje 
prezasedenosti čezmejnih vodov po Uredbi (ES) št. 
714/2009. Naložbeni načrt v postopku določitve 
regulativnega okvira preveri in oceni agencija. 
Navedena ocena je podlaga za določitev  načrtovanih 
upravičenih stroškov elektro operaterja v naslednjem 
regulativnem obdobju. Pri oceni naložbenih načrtov in 
določitvi upravičenih stroškov elektro operaterja 
agencija ni vezana na vrednosti naložb in dinamiko 
njihove izvedbe iz nacionalnega energetskega 
programa, drugih načrtov razvoja na področju 
energetike ali načrtov razvoja elektro operaterjev. Vsa 
odstopanja ocene od vrednosti naložb in dinamike 
opredeljene v nacionalnem energetskem programu in 
državnem razvojnem energetskem načrtu mora 
agencija utemeljiti.  

Predlog, da se pri oceni naložbenih načrtov 
ne upošteva strateških odločitev razvoja 
energetike, ni smiselna, zlasti ko gre za roke 
izvedbe. 

NE 
Če bi že kdo moral utemeljevati 
odstopanja je to operater, ki je avtor 
naložbenega načrta in ne agencija. 

VSEBINA 
MANJKA 

Urediti vprašanje razmejitve med prenosnim in 
distribucijskim omrežjem, z napovedjo akta, ki bo to 
vprašanje urejal. 
 
 
 

  



Členi 493-497 
(491-495) ter 
členi 485-492 

Primerneje bi bilo, da se to področje uredi s posebnim 
zakonom. 

Predlog ne bo nujno kakovostno reševal 
konflikte v prostoru. 

DA 
Omenjeno področje je ta trenutek 
urejeno z ZUPUDPP, saj OVE v 
prostor umeščamo kot DPN 
državnega pomena. Členi se 
umaknejo iz zakona; 

vsebina 
manjka oz 
preveriti 

Dopolniti z zakonodajnimi spremembami, ki so bile 
načrtovane v Akcijskem načrtu za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010-2020 in Akcijskem načrtu za 
energetsko učinkovitost 2011-2016. 

Preveriti bi bilo treba, ali so vsi ukrepi  glede 
sprememb zakonodaje, načrtovani AN URE in 
AN OVE, vključeni v predlog EZ-1, razen 
seveda če gre za utemeljen razlog.  

NE 
Del zakonodajnih sprememb, ki so 
bile načrtovane v akcijskih načrtih je 
prenesen v EZ-1, nekatere pa niso 
prenesene zaradi neskladja z novimi 
direktivami. 

379 
 

Prvi odstavek se spremeni: 
(1) Vsako leto do 1. oktobra agencija objavi javni poziv, 
ki mora biti odprt do 1. novembra, in povabi investitorje 
k prijavi projektov za  proizvodne naprave na obnovljive 
vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, 
za katere vlada določi količinske omejitve in 
predpiše dodeljevanje podpor na podlagi razpisa. 

Koncept avkcij za spodbujanje proizvodnje 
električne energije iz OVE in SPTE se v 
Evropi ni izkazal za uspešnega, še posebej ne 
v fazi uveljavljanja tehnologij v posameznih 
državah. Zato je danes prevladujoč in 
najuspešnejši koncept zagotovljenih odkupnih 
cen, ki je v uporabi tudi pri nas. 
Razen prehitrega razvoja sončnih elektrarn in 
deloma bioplinskih elektrarn (predvsem tudi z 
vidikov trajnostne proizvodnje) v Sloveniji ne 
moremo govoriti o zadovoljivem razvoju pri 
ostalih proizvodnih napravah, zato celovita 
sprememba koncepta podpor ni utemeljena in 
bo imela izrazito negativne posledice. 
Predvsem tudi z vidika diskontinuitete 
spodbujanja ter motnje in negotovosti za 
investitorje, ki jo vsaka taka velika sprememba 
pomeni za trg. 
Zavedamo se težav pri financiranju delovanja 
podporne sheme, kjer pa pred celovito 
spremembo izvajanja vidimo potrebo po 
sprotnem spremljanju in prilagajanju sheme 
trenutnim razmeram na trgu, česar se v 
preteklosti (razen nekaj intervencij za PV) ni 
izvajalo. 
Zniževanje referenčnih stroškov proizvodnih 

NE 
Predlog, da se predhodni postopek 
uvede le za določene vrste 
proizvodnih naprav za katere vlada 
določi količinske omejitve in 
predpiše dodeljevanje podpor na 
podlagi razpisa se ne sprejme. 
Vlada mora imeti nadzor nad  
spreminjanjem obsega potrebnih 
sredstev za izvajanje podporne 
sheme vpliv na vrste novih investicij 
pa je bolj posreden. Če ne bo dovolj 
prijav, bo agencija potrdila tudi 
projekte, ki vključujejo tehnologije, ki 
jih je že dovolj glede na cilje iz 
akcijskega načrta. Le v nasprotnem 
primeru, ko bo več prijav, bo 
agencija upoštevala pogoje in 
prioritete, ki so bile objavljene v 
razpisu. 
 



naprav na podlagi razpisa je sicer dobrodošlo, 
vendar pa pomeni individualno obravnavo 
vsake proizvodne naprave ter precej 
negotovosti/kompleksnosti glede letnega 
usklajevanja višine podpor pri vseh 
proizvodnih napravah, kjer se upošteva tržna 
cena goriv.  
Predlagamo, da se razpise izvaja samo za 
določene proizvodne naprave, kjer vlada 
sprejme eksplicitne omejitve in predpiše 
dodeljevanje podpor z razpisom (npr. 
velike PV, ipd), za vse ostale pa ostane 
odločanje o podporah enako kot do sedaj 
(tudi tu se po področjih po potrebi lahko 
vpeljejo količinske omejitve, saj je to že 
uspešno vpeljano pri velikih PV). V primeru 
uspešnega delovanja razpisnega postopka 
se ga postopno lahko uvede tudi za druge 
proizvodne naprave. 

382 3 alineja se na koncu dopolni z dopolni: 
- s prispevkom za zagotavljanje podpor proizvodnji 

električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga 
mora plačati vsak proizvajalec električne energije 
iz goriv fosilnega ali jedrskega izvora, ki ni bila 
proizvedena v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom. 

Predlagamo, da se prispevek za zagotavljanje 
podpor, ki ga mora plačevati vsak proizvajalec 
električne energije iz goriv fosilnega ali 
jedrskega izvora plačuje samo na prodano 
električno energijo, ki ni bila proizvedena v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom. 

NE 
Predlog bi bil smiseln, če bi v 
zakonu ostala določba, da plačujejo 
prispevek OVE in SPTE tudi 
proizvajalci električne energije. Ker 
pa se je to iz predloga zakona po 
javni obravnavi umaknilo se predlog 
ne sprejme. 
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1 Odstavek spremeni - dopolni: 
(1) Za proizvodne naprave za katere vlada določi 
količinske omejitve in predpiše dodeljevanje 
podpor na podlagi razpisa, za katere je bila sklenjena 
pogodba o dostopu do elektroenergetskega omrežja v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, izdaja 
agencija odločbe o dodelitvi podpore na način, ki je 
veljal pred uveljavitvijo tega zakona in z upoštevanjem 
praga moči za zagotovljeni odkup električne energije, ki 
so veljal pred uveljavitvijo tega zakona.   

Predlagani člen popolnoma prekinja delovanje 
podporne sheme po sprejemu dopolnitev EZ 
do vzpostavitve nove ureditve, kar predstavlja 
popolno negotovost za investitorje in 
prekinitev vseh aktivnosti na tem področju. 
Taka negotovost izrazito zmanjšuje zaupanje 
investitorjev, ki se je vzpostavilo v preteklih 
letih in bo zelo negativno vplivalo na 
izpolnjevanje ciljev na področju OVE in URE. 
Vlada naj takoj, še v letu evaluira in po potrebi 
zniža podpore na področjih, kjer glede na 
tržne razmere presegajo dovoljeno raven oz. 
kjer želi omejiti razvoj v prihodnjem letu ter 

NE 
Predlog se ne sprejme, ker je 
povezan s predlogom za 
spremembo 379. člena, ki tudi ni bil 
sprejet. 
 



odpravi aktualne pomanjkljivosti sheme 
(drobljenje naprav, ipd.) 

 
 
 


