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Predhodno preverjanje trga 

• Skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) 

 

• Ministrstvo za infrastrukturo obvešča gospodarske subjekte o svojih 
načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem 

 

• Strokovni dialog, na katerega so vabljeni vsi zainteresirani gospodarski 
subjekti, s ciljem pripraviti oddajo javnega naročila 

 

• Potek strokovnega dialoga: 
1. kratka predstavitev osnutka projektne naloge, 

2. kratka predstavitev upravljanja energetske unije, 

3. zaprosilo za oceno in predlogov v povezavi s pripravo dokumentacije in oddaje javnega 
naročila, 

4. razprava in druga relevantna vprašanja glede priprave JN. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124000/64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124000/64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124000/64.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/124000/64.%C2%A0%C4%8Dlen


1. Kratka predstavitev osnutka projektne naloge 

• Predlog naslova: Priprava strokovnih podlag, makroekonomskih analiz in 
ukrepov s področja energije za strateške dokumente in izdelava z njimi 
povezanih poročil 
 

• Predmet projektne naloge: 

– priprava strokovnih podlag, izdelava makroekonomskih analiz in nudenje ustrezne 
strokovne podpore pri pripravi nacionalnih strateških dokumentov in akcijskih 
načrtov,  

– priprava strateških dokumentov, načrtov in drugih dokumentov, ki jih pripravlja 
naročnik s področja energetike in pokrivajo razsežnosti energetske unije: 

• razogljičenje (emisije in odvzemi toplogrednih plinov; energija iz obnovljivih virov), 

• energijska učinkovitost,  

• energetska varnost,  

• notranji trg energije, 

• raziskave, inovacije in konkurenčnost; 

– ustrezna strokovna podpora in podpora v času sprejemanja strateških in izvedbenih 
dokumentov, njihove posodobitve in poročanja o njihovem izvajanju 

 

 



2. Predlog Uredbe o upravljanju energetske 
unije  

(COM(2016)759 final/2) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0759R(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0759R(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0759R(01)&from=EN


Vsebina in področje uporabe 
(člen 1) 

1. Ta uredba vzpostavlja mehanizem upravljanja za:  

– izvajanje strategij in ukrepov, zasnovanih za izpolnitev ciljev energetske unije, za 
prvo desetletno obdobje od 2021 do 2030 pa zlasti energetskih in podnebnih ciljev 
EU za leto 2030;  

– zagotavljanje pravočasnosti, preglednosti, točnosti, doslednosti, primerljivosti in 
popolnosti poročanja Unije in njenih držav članic sekretariatu UNFCCC in 
sekretariatu Pariškega sporazuma. 

 

Mehanizem upravljanja temelji na celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtih, ki obsegajo 
desetletna obdobja z začetkom od 2021 do 2030, ki ustrezajo celovitim nacionalnim energetskim in 
podnebnim poročilom o napredku držav članic in ureditvam za celostno spremljanje s strani Evropske 
komisije. Opredeljuje strukturiran, iterativen proces med Komisijo in državami članicami z vidika 
dokončanja nacionalnih načrtov in njihovega poznejšega izvajanja, vključno z upoštevanjem 
regionalnega sodelovanja ter ustreznega ukrepanja Komisije. 

 

2. Ta uredba se uporablja za naslednjih pet razsežnosti energetske unije: 

– energetsko varnost,  

– trg energije,  

– energijsko učinkovitost,  

– razogljičenje ter 

– raziskave, inovacije in konkurenčnost. 

 





POGLAVJE 2 
CELOVITI NACIONALNI ENERGETSKI IN PODNEBNI NAČRTI 

Člen 9 (Osnutki celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov) 
1. Do 1. januarja 2018 in potem vsakih deset let države članice pripravijo in Komisiji predložijo osnutke 

celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov iz člena 3(1). 

2. Komisija lahko v skladu s členom 28 državam članicam izda priporočila o osnutkih načrtov (4 meseci). 

3. Države članice pri pripravi celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v največji meri 
upoštevajo vsa priporočila Komisije. 

 

Člen 10 (Javno posvetovanje) 
DČ zagotovijo, da ima javnost zgodaj in učinkovito možnost sodelovati pri pripravi osnutkov načrtov 

DČ osnutkom celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov priložijo povzetek mnenja javnosti 

 

Člen 11 (Regionalno sodelovanje) 
1. Države članice medsebojno sodelujejo na regionalni ravni, da učinkovito dosegajo cilje in prispevke iz 

svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov. 

 

Člen 3 (Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti) 
Do 1. januarja 2019 in potem vsakih deset let vsaka država članica Komisiji priglasi celovit nacionalni 
energetski in podnebni načrt  



Do 1. januarja 2019 in potem vsakih deset let vsaka država članica Komisiji priglasi celovit nacionalni energetski in 
podnebni načrt.   

 

Člen 12 (Ocena celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov) 

Komisija oceni celovite nacionalne energetske in podnebne načrte ter njihove posodobitve  

– cilji in prispevki zadostujejo za skupno uresničevanje ciljev energetske unije; 

– skladni z zahtevami in priporočili Komisije 

 

Člen 13 (Posodobitev celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov) 

1. Do 1. januarja 2023 in potem vsakih deset let države članice Komisiji predložijo osnutke posodobljenih zadnjih 
priglašenih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov 

2.  Do 1. januarja 2024 in potem vsakih deset let države članice Komisiji priglasijo posodobljene zadnje priglašene celovite 
nacionalne energetske in podnebne načrte  



Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti 
(člen 3 & Priloga I) 

1. Do 1. januarja 2019 in potem vsakih 
deset let vsaka država članica Komisiji 
priglasi celovit nacionalni energetski in 
podnebni načrt. Načrti vsebujejo 
elemente iz odstavka 2 in Priloge I. Prvi 
načrt obsega obdobje od 2021 do 2030. 
Naslednji načrti obsegajo desetletno 
obdobje, ki neposredno sledi koncu 
obdobja, zajetega v prejšnjem načrtu.  

2. Celoviti nacionalni energetski in 
podnebni načrti so sestavljeni iz 
naslednjih glavnih oddelkov:  

a) pregleda postopka, uporabljenega za 
oblikovanje celovitega nacionalnega 
energetskega in podnebnega načrta, ki je 
sestavljen iz povzetka, opisa posvetovanj 
in vključitvijo zainteresiranih strani ter 
rezultatov posvetovanj in regionalnega 
sodelovanja z drugimi državami članicami 
pri pripravi načrta; 

b) opisa nacionalnih ciljev in prispevkov za 
vsako izmed petih razsežnosti energetske 
unije; 

c) opisa politik in ukrepov, predvidenih za 
doseganje ustreznih ciljev in prispevkov iz 
točke (b); 

ODDELEK A: NACIONALNI NAČRT 

1. PREGLED IN POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV NAČRTA 

1.1. Povzetek  

1.2. Pregled sedanjega stanja politike 

1.3. Posvetovanja in vključevanje nacionalnih subjektov in subjektov iz EU ter njihov izid  

1.4. Regionalno sodelovanje pri pripravi načrta  

  

2. SPLOŠNI IN POSAMEZNI NACIONALNI CILJI 

2.1. Razsežnost razogljičenje 

2.1.1.  Emisije in odvzemi toplogrednih plinov (za načrt, ki pokriva obdobje od leta 2021 
do 2030, cilj okvira do leta 2030 je najmanj 40-odstotno zmanjšanje domačih emisij 
toplogrednih plinov na ravni gospodarstva v primerjavi z letom 1990)  

2.1.2. Energija iz obnovljivih virov (cilj okvira do 2030)   

2.2. Razsežnost energijska učinkovitost (cilj okvira do 2030) 

2.3. Dimenzija energetska varnost  

2.4. Razsežnost notranji trg energije 

2.5. Dimenzija raziskave, inovacije in konkurenčnost 

  

3. POLITIKE IN UKREPI 

3.1  Razsežnost razogljičenje  

3.1.1.  Emisije in odvzemi toplogrednih plinov (za načrt, ki pokriva obdobje od leta 2021 
do 2030, cilj okvira do leta)  

3.1.2.  Energija iz obnovljivih virov (cilj okvira do 2030)  

3.2.  Razsežnost Energijska učinkovitost (cilj okvira do 2030) 

3.3 Dimenzija energetska varnost 

3.4 Razsežnost notranji trg energije  

3.5 Dimenzija raziskave, inovacije in konkurenčnost  

 

ODDELEK B: ANALITIČNA OSNOVA  
 



Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti 
(člen 3 & Priloga I) 

d)     opisa trenutnega stanja petih razsežnosti energetske 
unije, tudi v zvezi z energetskim sistemom ter 
emisijami toplogrednih plinov in odvzemov ter s 
projekcijami za cilje iz točke (b) z že obstoječimi 
(izvedenimi in sprejetimi) politikami in ukrepi; 

e)     ocene učinkov načrtovanih politik in ukrepov za 
doseganje ciljev iz točke (b); 

f) priloge, pripravljene v skladu z zahtevami in 
strukturo iz Priloge II k tej uredbi, kjer so 
predstavljene metodologije in ukrepi politike držav 
članic za izpolnjevanje zahtev glede prihrankov 
energije v skladu s členom 7 Direktive 2012/27/EU 
[različica, kakor je bila spremenjena s predlogom 
COM(2016)761] in Prilogo V Direktive. 

 

3. Pri pripravi nacionalnih načrtov iz odstavka 1 
države članice upoštevajo medsebojne povezave 
med petimi razsežnostmi energetske unije in za 
vseh pet razsežnosti dosledno uporabijo podatke 
in predpostavke, kadar je ustrezno.  

4. Komisija je zaradi spremembe Priloge I 
pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v 
skladu s členom 36, da jo prilagodi spremembam 
okvira podnebne in energetske politike Unije, 
razvoju trga energije in novim zahtevam iz UNFCCC 
in Pariškega sporazuma. 

ODDELEK B: ANALITIČNA OSNOVA  

4. TRENUTNO STANJE IN PROJEKCIJE Z OBSTOJEČIMI 
POLITIKAMI IN UKREPI  

4.1 Predvideni razvoj glavnih zunanjih dejavnikov, ki 
vplivajo na energetski sistem in trende emisij 
toplogrednih plinov  

4.2 Razsežnost razogljičenje 

4.3 Dimenzija energijska učinkovitost  

4.4 Dimenzija energetska varnost  

4.5 Razsežnost notranji trg energije 

4.6 Dimenzija raziskave, inovacije in konkurenčnost 

  

5. OCENA UČINKA NAČRTOVANIH POLITIK IN 
UKREPOV 

5. 1 Učinki načrtovanih politik in ukrepov, opisanih v 
oddelku 3, na energetski sistem in emisije 
toplogrednih plinov in njihov odvzem  

5.2 Makroekonomski učinki, okoljski učinki, učinki na 
znanje in spretnosti ter družbeni učinki (v smislu 
stroškov in koristi kot tudi stroškovne učinkovitosti) 
načrtovanih politik in ukrepov, opisanih v oddelku  

5.3 Učinki načrtovanih politik in ukrepov, opisanih v 
oddelku 3, na druge države članice in regionalno 
sodelovanje 



Celoviti nacionalni energetski in podnebni 
načrti 



Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti 
(pregledno, za več informacij glejte Prilogo I predloga Uredbe) 

ODDELEK A: NACIONALNI NAČRT 

1. PREGLED IN POSTOPEK ZA VZPOSTAVITEV NAČRTA 

1.1. Povzetek  

1.2. Pregled sedanjega stanja politike 

1.3. Posvetovanja in vključevanje nacionalnih subjektov in subjektov iz EU ter 
njihov izid  

1.4. Regionalno sodelovanje pri pripravi načrta  

  

2. SPLOŠNI IN POSAMEZNI NACIONALNI CILJI 

2.1. Razsežnost razogljičenje 

2.1.1.  Emisije in odvzemi toplogrednih plinov (za načrt, ki pokriva obdobje 
od leta 2021 do 2030, cilj okvira do leta 2030 je najmanj 40-odstotno 
zmanjšanje domačih emisij toplogrednih plinov na ravni gospodarstva v 
primerjavi z letom 1990)  

2.1.2. Energija iz obnovljivih virov (cilj okvira do 2030)   

2.2. Razsežnost energijska učinkovitost (cilj okvira do 2030) 

2.3. Dimenzija energetska varnost  

2.4. Razsežnost notranji trg energije 

2.5. Dimenzija raziskave, inovacije in konkurenčnost 

  

3. POLITIKE IN UKREPI 

3.1  Razsežnost razogljičenje  

3.1.1.  Emisije in odvzemi toplogrednih plinov (za načrt, ki pokriva obdobje 
od leta 2021 do 2030, cilj okvira do leta)  

3.1.2.  Energija iz obnovljivih virov (cilj okvira do 2030)  

3.2.  Razsežnost Energijska učinkovitost (cilj okvira do 2030) 

3.3 Dimenzija energetska varnost 

3.4 Razsežnost notranji trg energije  

3.5 Dimenzija raziskave, inovacije in konkurenčnost  

ODDELEK B: ANALITIČNA OSNOVA  

4. TRENUTNO STANJE IN PROJEKCIJE Z OBSTOJEČIMI 
POLITIKAMI IN UKREPI  

4.1 Predvideni razvoj glavnih zunanjih dejavnikov, ki 
vplivajo na energetski sistem in trende emisij 
toplogrednih plinov  

4.2 Razsežnost razogljičenje 

4.3 Dimenzija energijska učinkovitost  

4.4 Dimenzija energetska varnost  

4.5 Razsežnost notranji trg energije 

4.6 Dimenzija raziskave, inovacije in konkurenčnost 

  

5. OCENA UČINKA NAČRTOVANIH POLITIK IN 
UKREPOV 

5. 1 Učinki načrtovanih politik in ukrepov, opisanih v 
oddelku 3, na energetski sistem in emisije 
toplogrednih plinov in njihov odvzem  

5.2 Makroekonomski učinki, okoljski učinki, učinki na 
znanje in spretnosti ter družbeni učinki (v smislu 
stroškov in koristi kot tudi stroškovne učinkovitosti) 
načrtovanih politik in ukrepov, opisanih v oddelku  

5.3 Učinki načrtovanih politik in ukrepov, opisanih v 
oddelku 3, na druge države članice in regionalno 
sodelovanje 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0759R(01)&from=EN


1. Kratka predstavitev osnutka projektne naloge (cont.)  
Program del oz. aktivnosti (i)  

1. Pregled in ovrednotenje obstoječih vsebin po posameznih razsežnostih energetske 
unije  
 Priprava analitičnega povzetka – ovrednoti se trenutno stanje in projekcije z obstoječimi politikami 

in ukrepi do leta 2030 (s pogledom do 2040) za 
• razsežnost razogljičenje (emisije in odvzemi toplogrednih plinov; energija iz obnovljivih virov), 

• razsežnost energijska učinkovitost,  

• razsežnost energetska varnost,  

• razsežnost notranji trg energije, 

• razsežnost raziskave, inovacije in konkurenčnost. 

 

2. Priprava prvega predloga splošnih in posameznih nacionalnih energetskih in 
podnebnih ciljev oz. prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 s pogledom do 
2040 

identificira se obstoječe oz. pripravi predlog splošnih in posameznih nacionalnih energetskih in 
podnebnih ciljev in prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 (s pogledom do 2040), ki so potrebni 
za njihovo doseganje 

 izvajalec pripravi osnutek:  

– ocene učinka načrtovanih politik in ukrepov na energetski sistem in emisije toplogrednih plinov in 
njihov odvzem, 

– ocene makroekonomskih učinkov, okoljskih učinkov, učinkov na znanje in spretnosti ter družbenih 
učinkov (v smislu stroškov in koristi kot tudi stroškovne učinkovitosti) načrtovanih politik in ukrepov, 

– ocene učinka načrtovanih politik in ukrepov na druge države članice in regionalno sodelovanje. 

 



Program del oz. aktivnosti (ii) 

3. Posvetovanje in vključevanje nacionalnih subjektov in subjektov iz EU 
– ministrstvu se nudi strokovna pomoč v procesih posvetovanja glede splošnih in posameznih 

nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev in prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 (s 
pogledom do 2040) na ravni Republike Slovenije, na regionalni ravni in ravni EU; 

– pripravi se ustrezne dokumente (npr. povzetke dokumentov, pregled sedanjega stanja politike, 
posvetovanj in vključevanja nacionalnih subjektov in subjektov iz EU ter njihov izid, pregled 
regionalnega sodelovanja) 

 

4. Priprava končnega predloga splošnih in posameznih nacionalnih energetskih 
in podnebnih ciljev oz. prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 s 
pogledom do 2040 in iterativni dialog z deležniki 

– upoštevajoč procese posvetovanja z drugimi relevantnimi deležniki se zaokroži priprava prvega 
predloga splošnih in posameznih nacionalnih ciljev oz. prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 
s pogledom do 2040; 

– ministrstvu se nudi ustrezna strokovna pomoč v procesu iterativnega dialoga z deležniki, inter alia 
Evropsko komisijo; 

– upoštevajoč, kolikor je to mogoče in smotrno, priporočila deležnikov se pripravi končni celoviti 
predlog splošnih in posameznih nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev oz. prispevkov ter 
politik in ukrepov do leta 2030 s pogledom do 2040. 



Program del oz. aktivnosti (iii) 

5. Posodabljanje splošnih in posameznih nacionalnih energetskih in podnebnih 
ciljev oz. prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 s pogledom do 2040 in 
poročanje o napredku: 

– nudi se strokovna pomoč pri rednem poročanju Vladi RS in Evropski komisiji glede statusa 
implementacije splošnih in posameznih nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev oz. prispevkov 
ter politik in ukrepov do leta 2030 in s pogledom do 2040; 

– pripravi se predlog posodobitve splošnih in posameznih nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev 
oz. prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 s pogledom do 2040. 

 

6. Strokovna podpora in razvijanje modelov 
– nudi se strokovna podpora v procesu priprave, odločanja, izvajanja in evalvacije splošnih in 

posameznih nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev oz. prispevkov ter politik in ukrepov do leta 
2030 s pogledom do 2040; 

– zagotavlja se ustrezna strokovna podpora pri udeležbi na sestankih delovnih skupin na ravni 
Evropske komisije, v procesu regionalnega posvetovanja in po dogovoru se zastopa interese 
Slovenije oziroma z naročnikom pripravi stališče Slovenije; 

– vzpostavi in/ali nadgrajuje se model za celovito načrtovanje zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov in energetike v Slovenije, ki bo primerljiv z orodji, ki so bila v Sloveniji v preteklosti 
uporabljena za celovito načrtovanje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov in na področju 
energetike pri pripravi dolgoročnih strategij. 

 



3. Zaprosilo za oceno in predlogov v povezavi s 
pripravo dokumentacije in oddaje javnega naročila 
Predvidene aktivnosti & 

reference 

Predvideno 

število ur 

Število 

strokovnih 

kadrov 

Urna 

postavka 

Dinamika / 

rok 

zaključka 

aktivnosti 

Drugo 

1. Pregled in ovrednotenje obstoječih vsebin po 

posameznih razsežnostih energetske unije  

          

2. Priprava prvega predloga splošnih in 

posameznih nacionalnih energetskih in 

podnebnih ciljev oz. prispevkov ter politik in 

ukrepov do leta 2030 s pogledom do 2040 

          

3. Posvetovanje in vključevanje nacionalnih 

subjektov in subjektov iz EU 

 

          

4. Priprava končnega predloga splošnih in 

posameznih nacionalnih energetskih in 

podnebnih ciljev oz. prispevkov ter politik in 

ukrepov do leta 2030 s pogledom do 2040 in 

iterativni dialog z deležniki 

 

      31. 12. 2019   

5. Posodabljanje splošnih in posameznih 

nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev oz. 

prispevkov ter politik in ukrepov do leta 2030 s 

pogledom do 2040 in poročanje o napredku 

          

6. Strokovna podpora in razvijanje modelov           

  

Potrebne reference za gospodarski subjekt? 

  

  

Potrebne reference za kadre? 

  

  

  

 

Hvala že vnaprej za morebitno pisno povratno informacijo do 9. maja 2018! 



Predhodno preverjanje trga:  

 

Priprava strokovnih podlag, makroekonomskih analiz in 

ukrepov s področja energije za strateške dokumente in 

izdelava z njimi povezanih poročil 

Najlepša hvala za vašo pozornost.  
Pripombe in odzivi so dobrodošli. 

 
 
 

Kontakt:  
Danijel Crnčec (danijel.crncec@gov.si) 

Rudolf Ogrinc (rudolf.ogrinc@gov.si   
 

Ministrstvo za infrastrukturo 
18. april 2018 

mailto:danijel.crncec@gov.si
mailto:rudolf.ogrinc@gov.si

