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POVZETEK 
 
V študiji je s tehničnega in pravnega stališča analizirano trenutno stanje na področju 
omejevanja obtežb v Sloveniji in s tem povezano odškodninsko odgovornostjo. Prikazane so 
osnove za izvajanje omejevanja obtežb v okviru EU in še posebej podrobno način in postopek 
izvajanja omejevanja obtežb v Avstriji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Na osnovi tega so 
analizirane možnosti za urejanje omejevanja obtežb v povezani z odškodninsko 
odgovornostjo v Sloveniji. Podani so predlogi sprememb slovenske zakonodaje s področja 
omejevanja obtežb v povezavi z odškodninsko odgovornostjo. 
 
 
Ključne besede: omejevanje obtežb, odškodninska odgovornost. 
 
 
 
 
 
ANALYSIS OF LOAD SHEDDING AND ELECTRIC ENERGY 

DEMAND IN CONNECTION WITH COMPENSATION 
RESPONSIBILITIES IN THE ELECTRIC POWER SYSTEM 

 
 
ABSTRACT 
 
Current state in the area of load shedding and its compensation responsibility in Slovenia is 
analyzed from the technical and the legal point of view. The cornerstones for load shedding in 
the EU legislation are shown. The way the load shedding is performed in the Austria, 
Germany and the Great Britain is analyzed in detail. Bearing that in mind the possibilities of 
regulating the area of load shedding and its compensation responsibilities in Slovenia are 
presented. Proposals for changes in the Slovenian legal system regarding load shedding and 
its compensation responsibility are shown.  
 
 
Key-words: load shedding, compensation responsibility. 
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ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR  
Hajdrihova 2, Ljubljana  

 
Predmet: ŠTUDIJSKA NALOGA  

 
Naslov naloge: ANALIZA OMEJEVANJA OBTEŽB IN PORABE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE V POVEZAVI Z ODŠKODNINSKO ODGOVORNOSTJO 
V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU 

 
Utemeljitev naloge (po podtočkah):  
 
a) Opisati sedanje stanje slovenske zakonodaje v zvezi z odškodninsko odgovornostjo zaradi nepredvidene 

prekinitve dobave zaradi izvajanja redukcij:  
 

Tržne razmere v elektroenergetiko vnašajo konflikt interesov po čim večjem dobičku in varnem ter 
zanesljivem delovanju elektroenergetskega sistema. Navedeni konflikt je povzročil številne krizne situacije v 
delovanju posameznih elektrenergetskih sistemov pa celo tudi njihove razpade. V prihodnje bo treba 
upoštevati meje varnega in sigurnega obratovanja, ki jih mora opredeliti stroka ter upoštevati trg.  
 
Uresničevanje zgoraj navedenih izhodišč bo zagotavljalo varno in zanesljivo delovanje elektroenergetskih 
sistemov, kar je predpogoj za normalno delovanje vseh družb. Kljub prizadevanjem vseh zaposlenih za 
nemoteno napajanje odjemalcev je nemogoče uresničiti ideal neprekinjenosti napajanja vseh odjemalcev v 
sistemu. Vzrok za navedeno je v dogodkih, ki so posledica bodisi nenačrtovanih ali pa načrtovanih dogodkov 
v sistemu. Posledica prvih so praviloma okvare naprav, vodov ali elementov sistema, drugih pa izklop naprav 
zaradi načrtovanega opravljanja vzdrževalnih del. Poleg navedenih vzrokov za prekinitev dobave električne 
energije odjemalcem obstajajo tudi vzroki sistemske narave, ko v sistemu ni dovolj električne energije ali 
moči in je treba načrtno ukrepati za ohranitev celovitosti delovanja sistema. V teh primerih je predvideno 
omejevanje obtežb ali celo izklapljanje posameznih odjemalcev v odvisnosti od stopnje kritičnosti 
obratovalnega stanja sistema.   
 
Odškodninska odgovornost elektrogospodarskih podjetij je zelo zahtevna problematika, ki zajema številna 
vprašanja in probleme s področja tehnike, prava in ekonomije. Zavedati se moramo, da je narava delovanja 
EES takšna, da v celo 25 % primerov ni mogoče dovolj natančno ugotoviti vzroka za nastanek dogodka 
(okvare ali izpada napajanja). Za spremljanje dogodkov v EES je treba vzpostaviti sistem za zbiranje in 
obdelavo podatkov o dogodkih, ki je osnova za nadaljnje ukrepanje. Poleg ugotovitve vzroka nastanka 
dogodka oz. izpada napajanja se postavlja tudi vprašanje neposredne odgovornosti za izpad napajanja, kar pa 
je osnova za povračilo škode. Pri obravnavi odškodnin je treba upoštevati električno energijo kot blago, ki 
mora imeti ustrezno kakovost. Javna Agencija za energijo se prizadeva upoštevati naslednjo delitev področja 
kakovosti električne energije:  
 

• stalnost dobave (zanesljivost) električne energije,  

• kakovost napetosti in  

• kakovost storitev (komercialna kakovost).  

 
Predvideva se opredelitev kriterijev, ki bodo merilo za postavitev odškodninskih zahtevkov po zgoraj 
navedenih področjih. Na splošno pa obstaja več tipov odškodninskih strategij, ki jih lahko strnemo v:   

 
• strategija brez odškodnin,  

• strategija odškodnin po dejansko ugotovljeni škodi,  

• strategija odškodnin proporcionalnih z dogovorjenim limitom,  

• strategija odškodnin, pogojenih z neustreznim nivojem opravljanja storitev (komercialna kakovost).  
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Načeloma se je v dosedanji praksi uveljavil postopek plačevanja odškodnin ob neizpodbitni krivdi 
elektrogospodarskega podjetja, ni pa uveljavljan praksa poravnave odškodnin v primeru redukcij. To pa zaradi 
tega, ker se le te uveljavljajo v izrednih razmerah, ko je treba hitro in učinkovito ukrepati za razreševanje 
elektroenergetskega sistema kot celote.   
 
 
b) Opisati možnosti za urejanje problemov v zvezi z odškodninsko odgovornostjo zaradi nepredvidene 
prekinitve dobave v pogodbenih razmerjih med akterji na trgu z električno energijo 
  
 Pri analizi problemov odškodninske odgovornosti zaradi nepredvidene prekinitve dobave električne 
energije bo potrebno zlasti izhajati iz splošnih pravil odškodninske odgovornosti, kot so določena v 
Obligacijskem zakoniku (OZ). Pri tem je treba upoštevati, da je načeloma treba ločiti škodo, ki jo nekdo 
povzroči drugemu s tem, da krši splošno prepoved ravnanja, ki povzroči škodo drugemu (t.i. neposlovna 
odškodninska odgovornost) in škodo, ki jo povzroči ena pogodbena stranka drugi s tem, da krši pogodbo, ki je 
bila sklenjena med njima (t.i. poslovna odškodninska odgovornost). Pri tem je treba upoštevati, da so pogoji 
obeh vrst odškodninske odgovornosti različni, saj v primeru neposlovne odškodninske odgovornosti povzročitelj 
odgovarja v splošnem le za škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi, medtem ko za kršitev pogodbe pogodbenik 
odgovarja, razen če dokaže, da je prišlo do kršitve zaradi višje sile ali drugega dogodka, za katerega ne 
odgovarja. Poleg tega je še treba upoštevati, da je električna energija, skupaj z vsemi napravami pod napetostjo, 
nevarna stvar v smislu 149. člena in naslednjih OZ, za katero njen imetnik v primeru neposlovne odškodninske 
odgovornosti odgovarja objektivno. Analizirati pa bo tudi treba, kakšen je vpliv določbe 163. člena OZ, ki 
določa posebna pravila odškodninske odgovornosti za opravljanje poslov splošnega pomena, ki jih zakon ne 
opredeli jasno, saj govori le o komunalnih in drugih poslih splošnega pomena. Seveda pa v življenju neposlovna 
ni poslovna odškodninska odgovornost nista nujno povsem ločeni, saj iz istega dogodka lahko za določena 
razmerja nastane neposlovna, za druga pa poslovna odškodninska odgovornost, lahko celo med istima osebama. 
 
 Na trgu z električno energijo so razmerja med različnimi udeleženci tega trga (proizvajalec električne 
energije, organizator trga, sistemski operater, trgovec, dobavitelj, odjemalec) urejeni praviloma s pogodbami, 
zato bo treba zlasti analizirati vprašanje poslovne odškodninske odgovornosti. Pri tem bodo proučene vrste 
pogodbenih razmerij, ocenjena uporaba splošnih pravil odškodninske odgovornosti na ta razmerja, identificirani 
najbolj značilni možni razlogi za nepredvideno prekinitev dobave ter analizirana njihova pravna kvalifikacija, in 
analizirani pogoji uporabe pravil višje sile oziroma spremenjenih okoliščin na te primere. Ob tem bo potrebno 
analizirati tudi posledice pravnega pravila o prekinitvi dobave pri opravljanju poslov splošnega pomena. Na tej 
podlagi bodo predlagane možne rešitve pravne ureditve poslovne odškodninske odgovornosti, tako glede 
morebitne zakonske ureditve, pri kateri pa bo potrebno upoštevati ustavne meje omejevanja odškodninske 
odgovornosti, kot tudi na ravni podzakonskih predpisov (zlasti Uredbe na podlagi 42. člena Energetskega 
zakona), upoštevaje ustavne zahteve po skladnosti podzakonskih predpisov z zakonom. Ker gre za pogodbeno 
urejanje razmerij, pa bo zlasti treba ugotoviti možnosti ureditve poslovne odškodninske odgovornosti v pogodbi 
s tem, da se jasno opredelijo primeri višje sile in drugih okoliščin, za katere določena stranka ne odgovarja, kot 
tudi morebitno sprejemljivo omejitev višine škode, povzročene s kršitvijo pogodbe. Seveda pa bo potrebno 
obravnavati tudi možnost sklenitve pogodb s prekinljivo dobavo električne energije, ki sicer niso problem 
odškodninske odgovornosti, vendar predstavljajo mehanizem, s katerim lahko dobavitelj ali sistemski operater 
zagotovi zmanjšanje nevarnosti za nastanek škode pri drugih odjemalcih. Ker so nekateri odjemalci hkrati 
potrošniki v smislu Zakona o varstvu potrošnikov, bo potrebno za te odjemalce navedena pravila analizirati tudi 
v luči tega zakona. 
 
Kar zadeva neposlovno odškodninsko odgovornost je treba upoštevati, da vendarle niso vsa razmerja na trgu z 
električno energijo urejena s pogodbami, saj lahko škoda nastane zaradi ravnanja določenega dobavitelja tudi 
tistim odjemalcem, ki z njim nimajo nobene pogodbe. Poleg tega najbrž še nekaj časa ne bodo vsa razmerja med 
gospodinjskimi odjemalci in njihovimi dobavitelji urejena s pogodbo, čeprav je najbrž tudi t.i. privzeto dobavo 
po 80. členu EZ-A treba šteti za pogodbeno dobavo, čeprav gre za ex lege vzpostavljeno pogodbeno razmerje. 
Pri neposlovni odškodninski odgovornosti bo potrebno najprej analizirati uporabo splošnih pravil o krivdni 
odgovornosti na značilne primere škode, ki nastane zaradi nepredvidene prekinitve dobave električne energije. V 
tem okviru bodo identificirani najpomembnejši tipični vzroki za tako prekinitev, vrsta škode, ki jo lahko 
povzročijo, problematike vzročne zveze, vprašanje protipravnosti povzročitve škode v primerih, ki morajo akterji 
na trgu (zlasti sistemski operaterji) v skladu s predpisi omejevati dobavo električne energije, uporaba pravil 138. 
člena OZ o preprečitvi škode drugemu in druga vprašanja. Poleg tega bo potrebno proučiti še problematiko 
objektivne odškodninske odgovornosti za nevarno stvar, torej zlasti za omrežje in naprave pod napetostjo. Tudi v 
tem okviru bodo identificirane možnosti ureditve neposlovne odškodninske odgovornosti v zakonu, zlasti glede 
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ustavnih omejitev omejevanje take odgovornosti. Identificirane bodo tudi morebitne možnosti podzakonskega 
urejanja teh vprašanj, pri čemer pa je že vnaprej mogoče oceniti, da so brez posebne zakonske ureditve možnosti 
urejanja na podzakonski ravni izjemno omejene. 
 
Poudariti je tudi treba, da bo zgoraj navedeno analizo mogoče izvesti le v okviru značilnih primerov situacij, do 
katerih lahko pride, kot bodo te situacije oblikovane na podlagi podatkov, pridobljenih od različnih subjektov na 
trgu z električno energijo Te situacije bodo omejene na primere nenadnega prenehanja dobave električne 
energije zaradi omejevanja obtežb v omrežju. 
 
 

c) Opisati način reševanja tega vprašanja v Evropski uniji, če obstajajo za to skupne rešitve (tehnični del):   
 

Evropsko unijo sestavlja 27 držav članic in prav toliko posameznih elektroenergetskih sistemov. Področju 
varnosti in zanesljivosti dobave električne energije je v zadnjem času posvečena tudi posebna skrb politikov, 
ki na svojih forumih obravnavajo to perečo problematiko. Pregledati bo treba rešitve na področju odškodnin 
v primeru omejevanja porabe v nekaterih ključnih državah (Francija, Nemčija, Anglija) in pri naših sosedih 
(Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija).  

 
 
d) Opisati način reševanja tega vprašanja v izbranih državah članicah Evropske unije (tehnični del):   
 

V skladu z zahtevo projektne naloge bodo podrobno podani načini reševanja odškodninske problematike v 
primeru omejevanja porabe v naslednjih državah:  
 

• Nemčiji,  

• Avstriji;  

poskusili pa bomo pridobiti tudi rešitve tega področja tudi v naslednjih državah:  
 

• Italiji,  

• Franciji,  

• Angliji in  

• na Hrvaškem.  

Izvajanje redukcij je posledica pomanjkanja električne energije ali moči v sistemu (neizpolnjevanje pogodb 
domačih proizvajalcev ali neizpolnjevanje pogodb tujih partnerjev z našimi dobavitelji). To nalaga 
sistemskem operaterju prenosnega in distribucijskih omrežij ukrepanje in predvsem zmanjševanje 
obremenitev v sistemu. Poleg velikih odjemalcev, ki pogodbeno sodelujejo v takih primerih so izdelani 
operativni načrti do nivoja srednjenapetostnih izvodov iz razdelilnih transformatorskih postaj v 
distribucijskih podjetjih. Na podlagi sprejetih načrtov, ki upoštevajo prioritete napajanja posameznih 
odjemalcev, se izklapljajo posamezni izvodi v odvisnosti od kritičnosti stanja v EES na podlagi 
podfrekvenčne zaščite.  
 
Načeloma izterjava odškodnin v takih primerih ni predvidena, ker je pomemben obstoj sistema kot celote. V 
primeru izpada večjaga agregata ter povzročitve nenormalnega obratovalnega stanja po krivdi proizvajalca ali 
v primeru večje okvare prenosnega omrežja po krivdi sistemskega operaterja prenosnega omrežja, so 
načeloma možni odškodninski zahtevki, ki pa jih je mogoče reševati na različne načine. Prvi način je 
ustanovitev posebnega havarijskega sklada, ki bi ga ustanovile vse zainteresirane stranke in bi tudi poravnale 
tovrstne odškodnine iz njega. Druga možna rešitev so zavarovalnice, ki bi na podlagi premij oblikovale sklad 
za pokrivanje morebitnih odškodnin. Obstajajo pa tudi drugi možni pristopi, ki bodo zaostrili poslovanje vseh 
podjetij na trgu. Analiza možnih rešitev bo pokazala katera od teh se najpogosteje uporablja in katera je 
najprimernejša za slovenske razmere.   
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e)  Na osnovi navedenega predlagati morebitne dopolnitve in spremembe slovenske zakonodaje, ki ureja 
to področje 
 
 Predloge nove pravne ureditve bo potrebno obravnavati na dveh variantah. Prva varianta je v tem, da bi 
bilo mogoče za dosledno ureditev obravnavane problematike spremeniti zakona oziroma sprejeti poseben zakon, 
torej zagotoviti zakonsko urejanje tematike. To varianto bo potrebno obdelati na zakonski ravni, pri čemer bodo 
ugotovljene morebitne potrebne spremembe 42. člena Energetskega zakona in morebitne druge dodatne potrebne 
ureditve na zakonski ravni. Temeljni kriterij odločitve, katera vprašanja morajo biti urejena na zakonski ravni, so 
ustavnopravne narave: zlasti, če gre za urejanje ustavnih pravic v najširšem smislu, za predpisovanje obveznih 
dajatev in drugih plačil, zlasti pa za urejanje določenih vprašanj drugače, kot to ureja splošni zakon. Poleg tega 
bo potrebno predvideti tudi vprašanja, ki naj jih podzakonski predpis v tem primeru. Ta varianta bo obdelana 
deskriptivno in v njej ne bo predlagano normativno besedilo sprememb. 
 
 Iz projektne naloge pa tudi izhaja, da je njen operativni cilj priprava podzakonskega predpisa na podlagi 
veljavne zakonske ureditve. Gre za uredbo na podlagi 42. člena EZ, ki naj operativno uredi način in pogoje 
omejevanja obtežb. Te rešitve morajo tako glede pooblastil za odločanje kot tudi glede postopka odločanja 
izhajati iz tega člena, ki predvideva da ukrepe uvede vlada, kar je precejšen problem, saj za te ukrepe preprosto 
ni časa, da bi jih uvedla vlada, pač pa morajo kot možnost biti uvedeni vnaprej. Ne glede na to pa bo potrebno 
razveljaviti še vedno veljavno Uredbo o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem 
sistemu (Uradni list RS, št. 42/95 in 64/95), saj je bila sprejeta še  na podlagi Zakona o energetskem 
gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86), tako da je terminološko in strukturno povsem neprilagojena 
novi ureditvi. Na podlagi rešitev, oblikovanih v zgoraj navedenih točkah, bodo predlagane nomotehnične rešitve 
nove uredbe na podlagi 42. člena EZ. 
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UVOD  

Evropski elektroenergetski sistem UCTE, katerega del je tudi slovenski elektroenergetski 
sistem (EES), obratuje povezano in sinhrono. Ker se večjih količin električne energije (vsaj v 
električni obliki) ne da shraniti, mora biti trenutna proizvodnja električne energije enaka 
trenutni porabi električne energije. To velja tudi za omrežje UCTE-ja. Zato se proizvodnja 
električne energije nenehno prilagaja porabi električne energije. 
 
Skrb za to, da je proizvodnja električne energije enaka porabi električne energije, imajo v 
vsaki državi sistemski operaterji prenosnega omrežja (SOPO). Tako imenovano 
"balansiranje" oziroma izravnavanje proizvodnje in porabe električne energije otežuje tudi (a 
ne izključno) uvedba trga z električno energijo na ozemlju Evropske skupnosti (EU). 
 
UCTE omrežje je začelo nastajati takrat, ko so se začele države med seboj povezovati z 
visokonapetostnimi povezavami, kar je omogočilo stabilnejše obratovanje vseh povezanih 
EES-ov. Vsaka država je bila samozadostna. V primeru težav v sistemu pa so sistemi ostalih 
držav, s katerimi je bil "hendikepiran" sistem povezan le-temu z injekcijo dodatne moči 
pomagali, da je ostal celovit. 
 
V današnjem času je vse bolj aktualno trgovanje z električno energijo. Ker je vse ozemlje 
EU en sam (enoten) trg, lahko kdorkoli iz EU kupi električno energijo kjerkoli v EU. To 
povzroča spreminjajoče pretoke moči po omrežju, katero ni bilo zgrajeno za takšne vrste 
obratovanja. Te situacije predstavljajo dandanes največ težav glede stabilnosti omrežja, ker se 
velike količine energije prenašajo na velike razdalje. Zaradi visokega deleža električne 
energije iz obnovljivih virov (veter, sonce,…), ki je zelo nepredvidljiva, pretoki moči v 
omrežju odstopajo od napovedanih pretokov moči. Tako je SOPO postavljen v položaj, ko mu 
pretoke po njegovem omrežju diktirajo trgovci z električno energijo, on pa je odgovoren za to, 
da EES deluje stabilno in v okviru nazivnih parametrov kakovosti električne energije in 
stalnosti dobave električne energije. 
 
Tudi nenadni izpadi velikih proizvajalcev električne energije utegnejo povzročiti težavo za 
zagotovitev napajanja odjemalcev. V takšnem primeru SOPO najprej uporabi možnosti, ki jih 
ponujajo zahtevana primarna in zakupljeni sekundarna ter terciarna rezerva v sistemu. V 
kolikor še to ni dovolj, sledi nujen nakup električne energije v tujini ali t.i. "redispečiranje" 
električne energije, v okviru sistemskih tehničnih možnosti. Vseeno pa obstaja težava prenosa 
električne energije do odjemalcev pri nas, če so interkonekcijski vodi preobremenjeni. 
 
Težave v omrežju pa se lahko pojavijo tudi zaradi izpadov enega ali več elementov omrežja. 
SOPO je dolžan zagotavljati takšno stanje omrežja, da kljub izpadu enega elementa omrežja 
ni prekinjena dobava električne energije odjemalcem (t.i. "N-1 kriterij"). V primeru izpada 
več kot enega elementa naenkrat, nemotena preskrba z električno energijo ni več nujno 
zagotovljena. V kolikor je izpad elementov takšen, da povzroči nastanek otokov 
elektroenergetskega omrežja, potem obstaja velika verjetnost, da v takšnem otoku ne bo 
dovolj proizvodnje električne energije za pokrivanje trenutne porabe otoka in treba bo omejiti 
porabo. 
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Zaradi vseh teh momentov je SOPO-tu dana možnost, da v primeru izrednih situacij, ko 
izravnavanje proizvodnje in porabe v EES ni več mogoče, poseže po skrajnih ukrepih, med 
katerimi je tudi razbremenjevanje omrežja, ki omogočijo ohranitev vsaj dela EES, kar je 
nedvomno bolje od razpada celotnega EES. 
 
Trenutna zakonodaja na tem področju je zastarela in treba je preučiti, kako bi jo s pomočjo 
izkušenj iz tujine prilagodili na sedanje razmere ne trgu z električno energijo. Posebej 
pomemben je tisti segment te zakonodaje, ki se nanaša na morebitno odškodninsko 
odgovornost pri omejevanju obtežb. 
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1 STANJE ZAKONODAJE V ZVEZI Z ODŠKODNINSKO 
ODGOVORNOSTJO ZARADI NEPREDVIDENE 
PREKINITVE DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
ZARADI REDUKCIJ 

Pri obravnavi kritičnih situacij v EES moramo ločiti med dvema vrstama pomanjkanja 
električne energije. 
 
V kolikor je pomanjkanje električne energije trenutno (izpad pomembnega proizvodnega 
objekta in obenem izpad pomembnega elementa omrežja,…), začne sistemska frekvenca 
celotnega omrežja padati. Na to se odzovejo preostali proizvodni objekti, ki začnejo po 
nastavljeni statični karakteristiki proizvajati več električne energije, da bi kompenzirali 
izpadlo električno energijo. Če jim tudi tako ne uspe izravnati proizvodnje in porabe v EES-u, 
sistemska frekvenca pada še naprej. To zaznajo podfrekvenčni releji v omrežju in začnejo 
avtomatsko izklapljati določene izvode po vnaprej nastavljenih mejah. Najprej izpadejo 
najmanj pomembni vodi. Na vodih, ki napajajo razne bolnišnice in ostale pomembne 
porabnike pa takšnega izklapljanja vodov ni. V podfrekvenčno razbremenjevanje so 
vključene tudi črpalne elektrarne, ki prenehajo s črpanjem in pričnejo s proizvajanjem 
električne energije. Ves ta proces je popolnoma avtomatiziran in lokalno avtonomen ter deluje 
v vsakem primeru. Časovna konstanta teh situacij je relativno kratka. Sistem lahko ob takšnih 
dogodkih razpade v roku ene ali nekaj minut. 
 
Drugačne vrste situacija pa nastopi takrat, ko pride v EES-u do pomanjkanja električne 
energije, ki se ga da vnaprej napovedati. Takšno stanje je na primer takrat, ko je pomemben 
proizvodni objekt v remontu, drugi pomembni proizvodni objekti so nerazpoložljivi, obenem 
pa zaradi različnih vzrokov na trgu z električno energijo ni mogoče kupiti manjkajoče 
električne energije, ali pa le-te zaradi preobremenjenih povezav med posameznimi EES-i ni 
mogoče pripeljati od generatorjev na mesta porabe. 
 
Takrat je naloga SOPO-ta, da izvede ukrepe, ki bodo omogočili obstanek EES. Eden izmed 
mogočih ukrepov je tudi razbremenjevanje omrežja z redukcijami, ki bo podrobneje 
opisano v nadaljevanju. 
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1.1 Slovenska zakonodaja, ki ureja področje razbremenjevanja v EES 

Razbremenjevanje je v slovenski zakonodaji obravnavano v naslednjih aktih: 
• Energetski zakon  
• Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije  
• Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem 

sistemu 
 

1.1.1 Energetski zakon (uradno prečiščeno besedilo) (EZ-UPB2), Ur.l. RS št. 
27/2007 [T1] – (EZ) 

Po EZ so naloge SOPO-ta naslednje: 
 
SOPO je po EZ med drugim odgovoren tudi za: 

• zanesljivost oskrbe z električno energijo s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in 
zanesljivost omrežja; 

• upravljanje pretokov električne energije v omrežju in zagotavljanje sistemskih 
storitev; 

• vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v 
omrežju, opredeljenih v sistemskih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja 
električne energije; 

• napoved porabe električne energije ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode 
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih. 

 
 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje mora biti med drugim predpisano: 

• postopke za obratovanje omrežij v kriznih stanjih. 
 
 
EZ glede omejevanja obtežb v elektroenergetskem omrežju navaja: 

Če pride do nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja na trgu energije, pri tem 
pa je ogrožena varnost ljudi in celovitost omrežja, lahko vlada uvede ukrepe, s 
katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni 
red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije. 
 
Ukrepi smejo trajati najkrajši čas, ki je potreben za odpravo posledic pomanjkanja 
in vzpostavitev normalnega položaja na trgu energije, pri čemer morajo pristojni 
državni organi in izvajalci energetskih dejavnosti storiti vse, da se pomanjkanje 
čimprej odpravi. 
 
Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena sprejme vlada z uredbo. 
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1.1.2 Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije Ur.l. 
RS št. 49/2007 [T2] – (SONPO) 

SONPO so podakt energetskega zakona in predpisujejo zlasti: 

• tehnične in druge pogoje za varno obratovanje prenosnega omrežja z namenom 
zanesljive in kvalitetne oskrbe z električno energijo; 

• tehnične in druge pogoje za priključitev na prenosno omrežje; 

• postopke za obratovanje prenosnega omrežja v kriznih stanjih; 

• način zagotavljanja sistemskih storitev; 

• tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje omrežij različnih sistemskih 
operaterjev; 

• določila o stroških tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitev novih 
proizvajalcev električne energije na prenosno omrežje; 

• kriterije načrtovanja razvoja prenosnega omrežja. 

 

1.1.2.1 Postopki glede razbremenjevanja omrežja: 

Razbremenjevanje omrežja izvaja sistemski operater v skladu s predpisi, ki urejajo 
omejevanje obtežb. Podane so štiri stopnje razbremenjevanja. Odjemalec in SODO morata na 
navedena mesta v omrežju vgraditi podfrekvenčne releje. 
 
SOPO si zagotovi možnost ročnega daljinskega razbremenjevanja pri odjemalcih iz 
prenosnega omrežja. 
 
SOPO lahko pod določenimi pogoji (odjem odjemalca) od njega zahteva dodatno moč za 
podfrekvenčno razbremenjevanje in vgradnjo naprav za sistem razbremenjevanja po kriteriju 
hitrosti padanja frekvence (df/dt). V ta namen sklene z odjemalcem pogodbo in poda tehnične 
zahteve za opremo. 
 
V času izvajanja omejevanja vodi sistemski operater evidenco in nadzor nad učinki 
omejevanja po posameznih odjemnih mestih. 

1.1.2.2 Postopki glede motenega obratovanja omrežja: 

Za moteno obratovanje se štejejo naslednja stanja: stanje pripravljenosti, krizno stanje, stanje 
razpadanja in stanje vzpostavljanja. 
Presoja ali je stanje sistema normalno ali moteno je v pristojnosti sistemskega operaterja. 
 
Sistemski operater (SOPO) je odgovoren in pooblaščen, da z ustreznimi tehničnimi ukrepi 
prepreči širitev motenj in ob nastopu motenega obratovanja v čim krajšem možnem času 
vzpostavi normalno obratovalno stanje. V ta namen pripravi plan postopkov za ukrepanje v 
primeru nastopa motenega obratovanja in si zagotoviti zadostno število proizvodnih enot za 
namene otočnega obratovanja ter proizvodnih enot s sposobnostjo zagona agregata brez 
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zunanjega napajanja. Uporabnik, priključen na prenosno omrežje, za svoje naprave izdela 
plan obratovanja ob nastopu motenj, ki mora biti usklajen s planom sistemskega operaterja. 
Postopek usklajevanja vodi sistemski operater. 
 
Uporabnik, priključen na prenosno omrežje, je sistemskemu operaterju iz svojih naprav 
dolžan brezpogojno omogočiti zajemanje in prenos informacij za pravočasno in zanesljivo 
zaznavanje izrednih obratovalnih stanj. 
 
V stanju pripravljenosti sistemski operater ukrepa: 
 

• v okviru možnosti, ki jih nudijo zakupljene sistemske storitve, 

• z omejevanjem novih dostopov do čezmejnih prenosnih zmogljivosti, 

• z razbremenjevanjem omrežja s prerazporeditvijo proizvodnje, 

• z nakupom ali prodajo električne energije za izravnavo odstopanj od voznega reda, 

• s spremembo topologije prenosnega omrežja ali 

• z omejevanjem porabe odjemalcev, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo. 
 
V tem obratovalnem stanju sistemski operater zagotavlja prenos električne energije po 
veljavnih voznih redih, razen pri posebnih proizvodnih enotah. Sistemski operater lahko, 
dokler ni vzpostavljeno normalno obratovalno stanje, zahteva preložitev planiranih izklopov 
elementov EES (DV, TR in proizvodne enote). 
 
Sistemski operater ob nastopu kriznega stanja izvede ustrezne tehnične ukrepe za 
preprečevanje širjenja motenj in ponovno vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja. Ti 
ukrepi lahko poleg ukrepov, ki so predvideni za stanje pripravljenosti, obsegajo še: 

• razbremenitev v skladu z Uredbo o omejevanju obtežb, 

• odpoved dodeljenih dostopov do ČZP, 

• znižanje želenih vrednosti regulatorjev napetosti, blokiranje regulatorjev napetosti na 
transformatorjih prenosnega in distribucijskega omrežja, izklop U/Q optimizacije, 

• izklop uporabnika prenosnega omrežja, ki ogroža stabilno delovanje EES, 

• dvig proizvodnje delovne moči na enotah, ki niso v primarni, sekundarni ali terciarni 
regulaciji frekvence in imajo še ustrezne rezerve, 

• dvig proizvodnje jalove moči, 

• zagon proizvodne enote, ki je v obratovalni pripravljenosti in jih sistemski operater ni 
zakupil v okviru sistemskih storitev, 

• prekinitev del na elementih EES in njihov vklop v najkrajšem možnem času. 
 
Sistemski operater je dolžan poravnati stroške angažirane električne energije v skladu s 
pogodbo oziroma dogovorom, sicer pa v primeru višje sile ni dolžan vnaprej obveščati 
odjemalca oziroma trgovca o izvajanju nujnih ukrepov in ne odgovarja za nastalo škodo 
zaradi prekinitev del na elementih EES, nedobavljene električne energije, neustrezne 
kakovosti dobavljene električne energije in odpovedi čezmejnih prenosnih zmogljivosti. 
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V primeru kriznega stanja v sistemu sistemski operater o tem obvestiti sosednje sistemske 
operaterje. 
 
Sistemski operater preprečuje nastop napetostnega zloma z naslednjimi možnimi ukrepi: 

• dvigom proizvodnje jalove moči proizvodne enote, 

• s spremembo proizvodnje in pretokov delovne moči, 

• z opozorilom sistemskim operaterjem sosednjih omrežij na nizki napetostni profil, 

• z reduciranjem želene vrednosti regulatorja napetosti v razdelilnih transformatorskih 
postajah, 

• z blokiranjem delovanja regulatorjev napetosti oziroma vgradnjo avtomatov za 
avtomatsko blokado regulatorjev napetosti na transformatorjih z odcepi in 

• kot zadnji ukrep, če so kljub vsem predhodno naštetim ukrepom napetosti še vedno 
nizke, poteka omejevanje odjema v skladu z Uredbo o omejevanju obtežb. 

 
Pri paralelno delujočih transformatorjih operater OCV z usklajenim delovanjem regulatorjev 
napetosti prepreči neželeno kroženje jalovih moči. 
 

1.1.2.3 Povzetek 

Iz navedenega lahko ugotovimo, da so ob različnih nenormalnih stanjih v omrežju mogoče 
različne metode reševanja nastalega stanja. Prav tako sta opisana oba sistema 
razbremenjevanja omrežja:  

• avtomatski s pomočjo relejev za podfrekvenčno razbremenjevanje, ki jih morajo 
odjemalci iz prenosnega omrežja vgraditi selektivno na svoje odcepe in 

• ročni preko depeše SOPO-ta posameznim odjemalcem le-ti znižajo svojo obremenitev 
za določen odstotek. Komunikacija med SOPO-tom in odjemalci je zaenkrat relativno 
slaba, saj poteka preko telefonskega poziva, kar je zelo zamudno (10 odjemalcev!). 
Pravila delovanja tega sistema so podrobneje opisana v [T3]. 
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1.1.3 Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem 
sistemu, Ur.l. RS št. 42 in 64/1995 [T3] – (UOO) 

Z Uredbo se določajo kriteriji za omejevanje obtežb in porabe električne energije in ukrepi za 
njihovo izvajanje. 
 
Z omejitvami po tej uredbi so mišljene omejitve, ki so potrebne zaradi: 

• preprečitve razpada elektroenergetskega sistema, 

• izpada večjih proizvodnih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne 
energije iz ekoloških razlogov, 

• zaradi pomanjkanja električne energije. 
 

 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo izrabiti vse razpoložljive 
možnosti za zagotovitev manjkajoče električne energije (havarijska pomoč, dobava iz 
drugih elektroenergetskih sistemov in obratovanje vseh možnih rezervnih virov ob 
zagotavljanju potrebne obratovalne rezerve), preden začnejo izvajati ukrepe po uredbi. 
 
 
Omejitve za preprečitev razpada elektroenergetskega sistema se izvedejo na sledeče načine: 

a) avtomatsko s podfrekvenčno zaščito; 

b) ročno, po predhodni depeši, z odklopi vodov na katere deluje podfrekvenčna zaščita in 
sicer v štirih stopnjah: 

• I. stopnja (49,2 Hz) – čas trajanja izklopa največ dve uri, 

• II. stopnja (48,8 Hz) – čas trajanja izklopa največ ena ura in pol, 

• III. stopnja (48,4 Hz) – čas trajanja odklopa največ ena ura, 

• IV. stopnja (48,0 Hz) – čas trajanja izklopa največ trideset minut. 

 

V primeru omejitev po tem členu, javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije 
niso dolžna predhodno obvestiti uporabnikov o odklopih vodov. 
 

4. člen 
 

Omejitve ob izpadu večjih proizvodnih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne 
energije iz ekoloških razlogov se izvajajo z zmanjševanjem porabe za proizvodnjo karbida in 
ferosilicija, industrijske elektrolize in industrijskih peči ter z odklopom predvsem 
uporabnikov na nizki napetosti in to po naslednjem obsegu in stopnjah: 
 

(razpredelnica je v prilogi A te študije) 
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Uporabniki, ki se jim omejuje dobava električne energije za industrijske peči, lahko tako 
omejitev izvedejo z manjšo porabo drugih naprav, vendar v obsegu, ki jo določa posamezna 
stopnja za industrijske peči. 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije lahko izvajajo omejitve po tem 
členu le v trajanju do 36 ur s tem, da morajo o omejitvah obvestiti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja vsaj dve uri pred pričetkom njihovega izvajanja. Izjemoma, ko ni mogoče 
ravnati drugače, je čas za obvestilo lahko tudi krajši. 
Če se elektroenergetske razmere ne izboljšajo, se lahko čas omejitev iz prejšnjega odstavka 
podaljša še za največ 12 ur oziroma se lahko preide na izvajanje omejitev po drugem odstavku 
5. člena. 
 

5. člen 
 

Omejitve zaradi pomanjkanja električne energije se uvedejo v primeru pomanjkanja primarne 
energije ali izpada večjih proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar ni dovolj električne energije 
za pokrivanje potreb vseh uporabnikov v času daljšem od 36 ur. 
 
Omejitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo z varčevanjem in omejevanjem porabe samih 
uporabnikov. Če te omejitve ne zadoščajo se prične z odklapljanjem posameznih območij do 
največ 8 ur dnevno in to po naslednjem obsegu in stopnjah: 
 

(razpredelnica je v prilogi A te študije) 
 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo o uvedbi omejitev iz tega 
člena te uredbe, najmanj osemnajst ur pred pričetkom njihovega izvajanja, obvestiti 
pogodbene uporabnike neposredno, uporabnike na nizki napetosti pa preko sredstev javnega 
obveščanja. 
 

6. člen 
 

V primeru omejitev, se ne glede na določbe 4. in 5. člena te uredbe, najprej omeji dobava 
električne energije uporabnikom, ki neredno plačujejo porabljeno električno energijo. 
 

7. člen 
 

Organi upravljanja javnih podjetij za distribucijo električne energije sprejmejo v šestdesetih 
dneh po uveljavitvi te uredbe seznam podjetij, organizacij in objektov, ki so zaradi 
javnopravnega oziroma drugega specifičnega pomena dejavnosti (bolnice, železniški promet, 
itd.), ki jo opravljajo, izvzeti iz omejitev po tej uredbi. 
Dobava električne energije uporabnikom iz prejšnjega odstavka se lahko omeji, če zaradi 
izklopov celotnih območij napajanje teh uporabnikov ni mogoče. 

 
8. člen 

 
Uporabniki električne energije, ki zaradi kateregakoli razloga na njihovi strani, ne prenesejo 
omejitev porabe električne energije po tej uredbi, si morajo preskrbeti lasten, od 
elektroenergetskega sistema neodvisen vir električne energije. 
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9. člen 
 

Za izvajanje omejitev v skladu s to uredbo so odgovorni tako uporabniki električne energije, 
kot javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije, kot dobavitelji. 
Glede na razpoložljivo količino električne energije določi javno podjetje za prenos električne 
energije vrsto in stopnjo omejitve dobave električne energije. 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije uporabniku, ki ne omeji porabe 
električne energije v skladu s to uredbo, po predhodnem pisnem opozorilu, ustavijo dobavo 
električne energije. 

 
10. člen 

 
Vsi pogodbeni uporabniki so dolžni izdelati letne načrte za varčevanje in omejevanje porabe 
električne energije za posamezne stopnje omejitev. 
Pri ugotavljanju dovoljenega odjema po tej uredbi, se za uporabnike iz prejšnjega odstavka, 
upošteva pogodbeni odjem, korigiran za odstotek odstopanja od dejanskih potreb po električni 
energiji, v zadnjem enomesečnem obdobju z normalnim obratovanjem. 
Med trajanjem omejitev morajo uporabniki iz prejšnjih odstavkov voditi evidenco o odjemu 
vsak dan in dnevno sporočati podatke dobavitelju. 

 
11. člen 

 
Pri ugotavljanju obsega omejitev za posamezno distribucijsko javno podjetje se upošteva 
odjem, ki je določen s pogodbo med njim in javnim podjetjem za prenos električne energije. 
Za odstopanja od dovoljene porabe je potrebno soglasje slednjega. 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo, v sodelovanju s 
pogodbenimi uporabniki, izdelati operativne plane za izvajanje omejitev po tej uredbi. 

 
12. člen 

 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojna elektroenergetska inšpekcija Ministrstva 
za gospodarske dejavnosti. 

 
13. člen 

 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti spremlja učinke ukrepov za omejevanje obtežb in 
porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije in predlaga spremembe te 
uredbe. 
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1.2 Trenutna praksa izvajanja razbremenjevanja omrežja v Sloveniji 

1.2.1 Postopek določitve velikosti razbremenjevanja 

Distribucijska podjetja (oziroma SODO) in neposredni odjemalci iz prenosnega omrežja 
naredijo predviden mesečni načrt odjema električne energije iz prenosnega omrežja in ga 
pošljejo SOPO-tu. SOPO na osnovi tega izdela program količinskih omejitev (MWh) in ga 
pošlje posameznemu lokalnemu operaterju omrežja (SODO in neposredni odjemalci). 
 
SODO klasificira odjemalce na izvodih in s seznama podjetij določi zaščitene odjemalce, za 
katere razbremenjevanje ne velja. To so predvsem bolnišnice in ostale javnopravne ustanove 
posebnega pomena.  
 
SODO nato naredi spisek predvidenih izklopov posameznih izvodov za vsak RTP glede na 
različne mogoče stopnje razbremenjevanja, ki so navedene v UOO [T3]. 

1.2.2 Potek razbremenjevanja 

Kadar razbremenjevanje poteka avtomatsko (preko podfrekvenčnih relejev) se to zgodi 
zaradi trenutnih težav v UCTE omrežju. Pravimo, da je ogrožena varnost obratovanja 
omrežja (security of operation). To se lahko zgodi zaradi trenutnega izpada večje proizvodne 
enote oziroma izpada večjega dela prenosnega omrežja. 
 
Posledica delovanja te vrste razbremenjevanja so lahko otoki, ki obratujejo stabilno in ostali 
del omrežja, ki sploh ni napajan. 
 
 
Kadar razbremenjevanje poteka ročno (po planu razbremenjevanja v skladu z UOO) se to 
zgodi zaradi pomanjkanja energije v sistemu, ko je na primer za naslednji dan napovedana 
takšna poraba električne energije, ki jo EES ni sposoben pokriti s proizvodnimi viri. V tem 
primeru govorimo o ogroženosti oskrbe odjemalcev (security of supply). Te težave so 
ponavadi lokalne (vezane na posamezen EES), ali pa globalne.  
 
Ročno razbremenjevanje omrežja poteka v skladu z UOO. SOPO ugotovi stanje v omrežju in 
preko telefonske depeše obvesti svoje odjemalce o stopnji in trajanju potrebnega 
razbremenjevanja. Odjemalci iz prenosnega omrežja pa nato obveščajo svoje odjemalce, naj 
omejijo odjem za določeno količino energije.  
 
V kolikor odjemalci ne omejijo količino energije na želen nivo, jih lahko SODO prisilno 
izključi iz omrežja. Takšen ukrep je potreben tudi pri odjemalcih gospodinjskega odjema, kjer 
SODO izklaplja izvode iz RTP-jev po prioriteti glede na potrebno stopnjo razbremenjevanja 
omrežja. 
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1.2.3 Možnosti za poenostavitev prisilnega razbremenjevanja omrežja 

Trenutno poteka ročno razbremenjevanje omrežja res "ročno". Operater SOPO-ta pokliče 
vsakega odjemalca iz prenosnega omrežja ročno, kar lahko v praksi traja od 30 do 60 minut 
(potrditve,…). Vsak operater distribucijskega omrežja (SODO) nato ročno izklaplja izvode iz 
RTP-jev preko dodatne potrditve izklopa.  
 
Vse to je zelo zamudno in lahko bistveno vpliva na učinkovitost razbremenjevanja. Če je 
razbremenjevanje dovolj hitro je večja verjetnost, da bo tudi bolj učinkovito in posledice za 
EES ter vse uporabnike omrežja manjše. 
 
SODO (bivša distribucijska podjetja) so si v večini primerov zgradila moderne centre vodenja 
omrežja (DCV-je), ki omogočajo sprotno spremljanje porabe na določenem izvodu iz RTP-ja 
(v nasprotju z mesečno načrtovano porabo), kar je veliko bolj natančno. Na osnovi tega se 
lahko generira "on-line" prioritetna lista izvodov, ki jih je potrebno v primeru 
razbremenjevanja izklopiti. 
 
Prav tako je mogoče ugotoviti, ali določen izvod prispeva energijo v RTP ali jo porablja. Tako 
je mogoče pustiti vklopljene tiste izvode, kjer je delujoča večja moč proizvodnih enot kot pa 
je porabnikov na izvodu. S tem bi tudi prispevali k učinkovitejšemu razbremenjevanju v času 
težav v omrežju. 
 
DCV-ji omogočajo tudi komunikacijo s centrom vodenja SOPO-ta. To bi omogočilo takojšno 
komunikacijo med DCV-ji in SOPO-tom. S tem bi bila prenesena informacija o potrebnem 
razbremenjevanju omrežja hitra in zanesljiva. DCV pa bi nato na osnovi potrebne količine 
energije, ki jo je treba izklopiti, sam (glede na trenutno stanje v omrežju) določil tiste izvode, 
ki bi najbolj prispevali k uresničitvi cilja razbremenjevanja. Po potrditvi začetka procesa 
razbremenjevanja s strani operaterja v DCV, pa bi se postopek razbremenjevanja izvedel 
avtomatsko. 
 
 
Naslednji moment, ki bi lahko zmanjšal možnost po razbremenjevanju omrežja je tudi večja 
učinkovitost sistema obračunavanja odstopanj v EES-u. Ta sistem je trenutno tak, da 
premalo kaznuje odstopanja od voznega reda, ki SOPO-tu povzročajo težave pri zagotavljanju 
potrebne električne energije za odjemalce. Sistem kaznovanja odstopanja bi moral biti 
progresiven. To pomeni, da bi bila za odstopanje od voznega reda za na primer 10 % določena 
neka kazen. Za odstopanje od voznega reda za 20 % pa bi bila ta kazen štiri-ali še več-krat 
večja od tiste pri odstopanju za 10 %.  
 
Stroške razbremenjevanja odstopanja pa bi v vsakem primeru moral nositi povzročitelj 
odstopanja od voznega reda. 
 
 
Vsekakor je treba poudariti da je omejevanje obtežb (oziroma redukcija porabe) skrajni 
ukrep po tem, ko so v omrežju izčrpane že vse ostale možnosti za vzpostavitev normalnega 
obratovalnega stanja. 
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1.3  Splošno o  odškodninski odgovornosti 

 
Odškodninska odgovornost je po svojem izvoru lahko poslovna ali neposlovna (deliktna). 
Medtem, ko poslovna nastane zaradi kršitve pogodbe ali drugega pravnega posla (ena 
pogodbena stranka jo povzroči drugi s tem, da krši pogodbo), nastane neposlovna 
odgovornost zaradi kršitve splošne obveznosti povzročati škodo drugemu. Neposlovna 
odškodninska obveznost nastane neodvisno od volje udeležencev razmerja; neposredno na 
podlagi zakona, če nastopijo pravna dejstva, ki jih kot predpostavko za njen nastanek 
predpisuje zakon. 
 
Tako za nastanek poslovne kot za nastanek neposlovne odškodninske obveznosti morajo biti 
hkrati podani vsi elementi (predpostavke) odškodninske odgovornosti, in sicer: 
- da škoda izvira iz nedopustnega ravnanja, 
- da je nedopustna škoda sploh nastala, 
- da obstaja vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in škodo ter 
- da obstaja odgovornost na strani povzročitelja škode. 
 
Posamezne elemente odškodninske odgovornosti  lahko (splošni ali specialni) zakon uredi 
drugače. Že Obligacijski zakonik tako uvaja nekatera bistvena razlikovanja med poslovno in 
neposlovno odškodninsko odgovornostjo (več v nadaljevanju) in  pozna t.i. specialne delikte 
(specialne primere neposlovne odškodninske odgovornosti), kjer odškodninska odgovornost 
nastopi, čeprav manjka kakšen od naštetih elementov. Tako npr. 133/3. člen ureja vprašanje 
odškodninske odgovornosti v primeru dovoljene splošno koristne dejavnosti (odškodninska 
odgovornost je podana, čeprav samo ravnanje, ki je vzrok škodi ni prepovedano; prepovedana 
je le nastala škoda).  
 
Temeljni zakon, ki ureja vprašanje odškodninske odgovornosti, je Obligacijski zakonik  (v 
nadaljevanju OZ). Posamezna vprašanja odškodninske odgovornosti so lahko v področnih 
(specialnih) zakonih urejena drugače. V tem primeru se glede tega (drugače urejenega) 
vprašanja uporablja področni zakon, glede vseh ostalih pa OZ. Za odškodninsko odgovornost 
sistemskega operaterja prenosnega ali distribucijskega omrežja električne energije (v 
nadaljevanju SOPO in SODO) je pomembno, da Energetski zakon v drugem 79. člena določa, 
da ima uporabnik omrežja, ki mu je sistemski operater prenosnega ali distribucijskega 
omrežja neutemeljeno ustavil ali prekinil prenos ali distribucijo energije, pravico do povračila 
škode, ki mu je bila s tem povzročena. Ker EZ govori o neutemeljeni ustavitvi oziroma 
prekinitvi obveznosti, je mogoče sklepati (argumentum a contrario), da škode ni mogoče 
zahtevati ob utemeljenih prekinitvah oziroma ustavitvi električne energije (kaj naj bi to 
pomenilo, bomo skušali opredeliti v nadaljevanju). 
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1.3.1   Oris posameznih predpostavk odškodninske odgovornosti 

 
A. Nedopustno ravnanje 
 
Za neposlovno odškodninsko odgovornost načeloma zadošča, da je dejanje splošno (moralno) 
nedopustno in ni treba (če ni določeno drugače), da je protipravno (nasprotno predpisom).  
Vsekakor pa je protipravno ravnanje vedno tudi nedopustno. 
 
Pri poslovni obveznosti je nedopustnost ravnanja v kršitvi poslovne (pogodbene) zaveze.  
Kršitev pogodbe je vsako dejanje, bodisi aktivno bodisi pasivno, ki je v nasprotju s 
pogodbeno obveznostjo, pri čemer je mogoče razlikovati med neizpolnitvijo in nepravilno 
izpolnitvijo pogodbene obveznosti. Vendar pa v nadaljevanju ne obravnavamo jamčevanja za 
pravne in stvarne napake stvari in proizvodov (kamor sodi tudi dobava električne energije). 
Neizpolnitev pogodbe torej v nadaljevanju obravnavamo v najožjem pomenu besede; v smislu 
prekinjene oziroma ukinjene dobave električne energije.  
 
Čeprav iz OZ to ne izhaja izrecno, teorija poudarja, da je pri presoji vprašanja neizpolnitve 
pogodbe pomembno vprašanje protipravnosti neizpolnitve. Že po OZ je namreč pogodbena 
stranka v določenih primerih upravičena odkloniti dospelo izpolnitev (npr. ugovor sočasnosti 
izpolnitve, uresničitev pravice do odstopa od pogodbe). Vendar pa OZ izrecno ne ureja 
vprašanja, kako obravnavati ravnanja, ki pomenijo kršitev pogodbe, a je k njim pogodbena 
stranka zavezana s predpisi.   
 
B. Nastanek nedopustne (pravno priznane) škode 
 
Oškodovanec lahko zahteva povrnitev pravno priznane škode, pri čemer mora tožnik 
(praviloma) dokazati tako nastanek kot višino škode. Poudariti je treba, da so pravno priznane 
le nekatere oblike škode. Pri nepremoženjski škodi je pravno priznana škoda  povzročitev 
telesnih ali duševnih bolečin ali strahu drugemu; premoženjska škoda pa obsega navadno 
škodo (zmanjšanje obstoječega premoženja) in izgubljeni dobiček (dobiček do katerega bi 
prišlo ob normalnem teku dogodkov). Pri neposlovnih obveznostih je škoda lahko 
premoženjska in/ali nepremoženjska; škoda, nastala v zvezi s poslovno odškodninsko 
odgovornostjo (kršitvijo pogodbe), pa je vedno premoženjska.  
 
Če zakon ne določa drugače, je povzročitelj dolžan povrniti celotno škodo. Vendar nekateri 
predpisi poznajo tudi možnost omejitve maksimalne višine škode ter možnost abstraktne 
oziroma pavšalizirane škode,  pri kateri se ob ugotovitvi, da škoda obstaja, njena višina določi 
po vnaprej predpisanih kriterijih ali pa je opredeljena s pavšalnim zneskom. 
 
Z pogodbena razmerja, pri katerih do kršitve pride iz navadne malomarnosti, OZ v 243. členu 
obseg odškodnine za premoženjsko škodo omejuje na navadno škodo in izgubljeni dobiček, ki 
bi jo pogodbena stranka morala pričakovati kot možni posledici kršitve pogodbe glede na 
dejstva, ki so ji bila ob sklepanju pogodbe znana ali bi ji morala biti znana. V primeru 
namerne neizpolnitve in neizpolnitve iz hude malomarnosti pa lahko druga pogodbena stranka 
zahteva celotno škodo, ne glede na to, ali je dolžnik vedel za posebne okoliščine, zaradi 
katerih je ta nastala.  
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C. Vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in škodo 
 
Obstoj vzročne zveze mora dokazati oškodovanec, razen kadar pravo določa domnevo 
vzročne zveze (npr. domneva vzročnosti za škodo, nastalo v zvezi z nevarno stvarjo ali 
nevarno dejavnostjo). V primeru domnevane vzročne zveze je dokazno breme o neobstoju 
vzročne zveze na strani povzročitelja.  
 
Vprašanje, kako iz naravne verige vzrokov izluščiti tiste, ki so pravno relevantni, je lahko v 
praksi precej težavno. Nek dogodek oziroma ravnanje je namreč pravno gledano lahko tako 
relevanten, da pretrga (naravno) vzročno zvezo dogodkov. Vprašanje vzročne zveze je zato 
problematično zlasti, če je nastopu določenega dejstva botrovalo več vzrokov, pri čemer je 
posamezen vzrok (ravnanje, dogodek) lahko pravno tako relevanten, da govorimo o prekinitvi 
vzročne zveze.1 
OZ kriterijev za presojo obstoja vzročne zveze ne predpisuje, temveč  to vprašanje s pomočjo 
teoretičnih izhodišč od primera do primera rešuje praksa. Pri tem se največkrat se naslanja na 
t.i. teorijo adekvatne vzročnosti, po kateri se kot vzrok šteje samo tista okoliščina, ki po 
rednem teku stvari pripelje do take posledice.  
 
Pravo oškodovancu z nekaterimi pravili olajšuje dokazovanje obstoja vzročne zveze. Med 
splošnimi pravili (pravili OZ) velja  izpostaviti zlasti z zakonom določeno solidarno 
obveznost iz 186. člena v primeru t.i. kumulativne (ko le vsi vzroki skupaj pripeljejo do 
škodne posledice, vsak zase pa ne bi imel za posledico škode) in alternativne vzročnosti (ko bi 
ravnanje več oseb, ki so na nek način povezane, lahko povzročilo škodo, pa se ne da 
ugotoviti, katera jo je dejansko povzročila). 
 
D. Odgovornost povzročitelja 
 
Neposlovna odškodninska odgovornost (krivdna in objektivna) 
 
Za nastop odškodninske zaveze se v primeru neposlovne odškodninske odgovornosti 
praviloma zahteva krivda povzročitelja.  Pri tem OZ (za najblažjo stopnjo krivde-  navadno 
malomarnost2) določa  obrnjeno  dokazno breme, kar pomeni, da krivde ne dokazuje 
oškodovanec, temveč  mora  povzročitelj dokazati, da je škoda nastala brez njegove krivde. 
(Povzročitelj  lahko pri tem dokazuje prav vse okoliščine iz katerih izhaja, da je škoda nastala 
brez njegove krivde). »Težje stopnje krivde« (veliko malomarnost ali naklep) pa mora 
dokazati oškodovanec. Poudariti velja, da se krivda udeležencev pri opravljanju poklicne 
dejavnosti presoja strožje od ravnanja oseb, ki ne nastopajo na trgu, saj mora taka oseba 
zagotoviti standardu  skrbnosti dobrega strokovnjaka (in ne le standardu dobrega gospodarja ).  
Njegovo ravnanje zato sodišče (ne glede na njegovo dejansko strokovno usposobljenost) 

                                                 
1   Šolski primer pretrganja vzročne zveze ob upoštevanju te teorije je naslednji: Oseba zaradi naleta kolesarja 

utrpi zlom roke. Prepeljejo jo v bolnišnico, kjer ji bolečine lajšajo z zdravili, na katere je alergična, zaradi 
česar pride do zastoja dihanja in umre. Čeprav oseba ne bi šla v bolnico, če ne bi imela zlomljene roke 
(obstoj pravne vzročnosti),  pa kolesar pravno odgovarja le za  povzročitev telesne poškodbe in ne 
povzročitev smrti (pretrganje pravne vzročnosti). 

2   Navadno oziroma običajno malomarnost nastopi, ko se storilec zaveda ali bi se moral zavedati, da lahko iz 
njegovega ravnanja nastane škodna posledica, a lahkomiselno meni, da ne bi nastopila ali da jo bo lahko 
preprečil. Za navadno malomarnost gre, če povzročitelj ni ravnal kot posebno pazljiv človek (dober 
gospodar, dobre strokovnjak), Velika (težka, groba) malomarnost pa je podana, kadar je povzročitelj skrajno 
nepazljiv. 
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primerja z ravnanjem običajne ali posebne skrbnosti strokovno usposobljenih oseb 
določenega področja in ne zgolj z povprečnim ravnanjem razumnega, laičnega posameznika.  
 
V zakonu so lahko izjemoma določeni primeri, ko povzročitelj odgovarja ne glede na krivdo 
in se svoje odškodninske zaveze lahko razbremeni le, če dokaže, da ni vzročne zveze med 
njegovim ravnanjem in škodo  oziroma  v primeru obstoja t.i. ekskulpacijskih razlogov, ki jih 
določa zakon. Eventualna krivda je tako pomembna samo v regresni pravdi med več 
odgovornimi osebami, ne pa tudi v razmerju do oškodovanca.  Dejstvo, da oseba ni kriva torej 
ne more biti razlog za to, da se v razmerju do oškodovanca razbremeni odgovornosti.  
 
Primer zakonske domneve vzročne zveze je odgovornost imetnika oziroma izvajalca za 
nevarno stvar ali dejavnost. OZ v 149. členu vzpostavlja domnevo, da je nevarna dejavnost 
oziroma nevarna stvar vzrok nastali škodi.  
 
Pojma »nevarna dejavnost« in »nevarna stvar« sta sicer pravna standarda, katerih vsebino 
glede na konkretne okoliščine primera določa pravna praksa. Ker ju praksa razmeroma široko 
razlaga, velja opozoriti, da bi sodišče električno energijo, skupaj z vsemi napravami pod 
napetostjo, verjetno obravnavalo kot nevarno stvar v smislu 149. člena OZ, če bi bila nevarna 
lastnost stvari oziroma dejavnosti ključna za nastanek škode.  
 
Po 153. Členu OZ je imetnik nevarne stvari oziroma izvajalec nevarne dejavnosti oproščen 
odgovornosti, če dokaže, da:  
- da škoda izvira iz kakšnega vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka ni bilo 
mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti (višja sila) 
- če dokaže, da je škoda nastala izključno zaradi dejanja oškodovanca ali koga tretjega3, 
ki ga ni mogoče pričakovati in se njegovim posledicam ne izogniti ali jih odstraniti 
 
Poslovna odškodninska odgovornost  
 
Po 240. členu OZ je poslovno oziroma pogodbeno zavezana stranka prosta odgovornosti, če 
dokaže, da ni mogla izpolniti svoje obveznosti (oziroma da je zamudila z izpolnitvijo 
obveznosti) zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih ni mogla preprečiti, ne 
odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Dolžnik se torej svoje pogodbene obveznosti ne 
razbremeni z dokazom, da ni kriv, ampak zgolj, če dokaže, da vzroka za kršitev pogodbene 
obveznosti ni mogel niti preprečiti niti odpraviti. Pri tem je ta vzrok lahko zunaj sfere 
njegovega delovanja (vzrok je bodisi naravni dogodek bodisi ravnanje osebe, ki ni pogodbena 
stranka) ali celo v sferi njegovega delovanja, vendar pa je omenjeno razlikovanje predvsem 
teoretične narave. Velja namreč domneva, da vzrok kršitve izvira iz sfere pogodbene stranke, 
ki je zavezana k izpolnitvi pogodbene obveznosti; tveganja, povezana s neko dejavnostjo pa 
praviloma nosi oseba, ki to dejavnost profesionalno opravlja.  
 

                                                 
3 Tretji niso niti oškodovanec niti objektivno odgovorni obratovalec niti osebe, ki sodijo k njima (npr. zaposleni). 

Poleg tega ni tretji oseba, ki  mu je imetnik nevarno stvar izročil v uporabo, a nanj objektivna odgovornost ni 
prešla 



Analiza omejevanja obtežb in porabe električne energije v povezavi z odškodninsko  
odgovornostjo v elektroenergetskem sistemu.  Študija št.: 1917.  Ljubljana, 2008. 

 

 

  

28

1.3.2  Skupna izhodišča ter razlike  poslovne odškodninska odgovornosti in 
objektivne neposlovne odškodninske odgovornosti 

 
Tako poslovne kot objektivne neposlovne odškodninske odgovornosti se povzročitelj lahko 
razbremeni le, če dokaže obstoj t.i. ekskulpacijskih (»razbremenilnih«, »oprostitvenih«) 
razlogov. Ekskulpacijski razlogi so torej edine okoliščine, ki lahko ovržejo pomen nevarne 
stvari oziroma dejavnosti oziroma kršitve pogodbe kot »naravnega  vzroka« za nastalo škodo. 
Te okoliščine je treba pri razlagi konkretnega primera obravnavati kot izjeme, torej 
restriktivno. Na objektivno odgovorni osebi  oziroma stranki, ki ni izpolnila pogodbene 
zaveze pa je trditveno in dokazno breme, da te okoliščine obstajajo.  
 
Razlogi, ki imetnika nevarne stvari in drugo pogodbeno stranko opravičujejo odgovornosti, so 
v 153. in 240. členu OZ določeni precej podobno, a vendar nekoliko različno.   
 
Ne glede na nekoliko različno formulacijo v zakonu, je »oprostitvenim okoliščinam« iz 153. 
in 240. člena OZ skupen element objektivne nepredvidljivosti oziroma nezmožnosti, da bi 
odgovorna oseba preprečila njihovo uresničitev.  Razlikujejo pa se v tem, da morajo biti 
vzroki po 153. členu OZ zunaj sfere delovanja objektivno odgovorne osebe (vzrok je v višji 
sili ali izključno v ravnanju tretjega ali oškodovanca), medtem ko so vzroki po 240. členu OZ 
teoretično lahko tudi v notranji sferi pogodbene stranke; pogodbena stranka mora dokazati 
»le«, da okoliščin ni mogla preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti. Vendar pa v 
praski omenjena teoretična distinkcija nima posebnega pomena, saj je v obeh primerih 
ključnega pomena vprašanje, kdo je dolžan nositi tveganje neke dejavnosti (več v 
nadaljevanju). 
 
A. (Ne)pričakovanost in »(ne)izbežnost« dogodka 
 
Vprašanje »neizbežnosti« dogodka oziroma ravnanja tretjega  je običajno (ne pa vedno) tesno 
povezano z vprašanjem njegove objektivne (ne)pričakovanosti, saj je le pričakovan dogodek 
in ravnanje možno preprečiti. Vendar pa absolutno enačenje omenjenih okoliščin ni na mestu, 
ker včasih pričakovanega dogodka oziroma ravnanja ni (več) mogoče preprečiti (npr. za neko 
območje nenavadni orkan je napovedan nekaj dni vnaprej (torej pričakovan), vendar skladišču 
nevarnih snovi ni mogoče pravočasno zagotoviti potrebne stabilnosti).  
 
Pri presoji (ne)pričakovanost dogodka je ključnega pomena vprašanje, ali bi določena oseba 
glede na dejavnost, ki jo opravlja, morala računati z določenim naravnim dogodkom oziroma 
ravnanjem tretjih in ne, ali je konkretna oseba s tem dejansko računala. Relevantna je torej  
objektivna nepričakovanost dogodka, ki se pri profesionalnem opravljanju dejavnosti presoja 
po najvišji stopnje skrbnosti. Presoja se, ali je oseba ravnala kot bi ravnal posebno skrben 
strokovnjak z določenega področja; ne glede na to, ali konkretna oseba dejansko poseduje vsa 
potrebna znanja. (Tako za posebno skrbnost strokovnjaka npr. velja, da mora pričakovati tudi 
naravne pojave, ki niso tuji nekem geografskem okolju4).   
 
V pogodbenih razmerjih je element predvidljivosti dogodkov oziroma ravnanj potrebno 
raztegniti na vsa tveganja, ki izvirajo iz sfere poslovanja pogodbene stranke. Pomembno je, 

                                                 
4   V praksi je sodišče npr. kot pričakovan dogodek ocenilo, da je nevihta situacija v kateri se strele dogajajo in  

udar strele v vojaški šotor ne gre šteti za nepričakovanega, še posebej ob obstoju kovinskih predmetov 
vojaške opreme, ki privlačijo strelo. 
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ali bi dolžnik spričo svojih razmer, znanj in izkušenj, ki jih ima ali bi jih moral imeti, z 
ustrezno skrbnostjo dogodek oziroma ravnanje lahko pričakoval, ga preprečil oziroma se mu 
izognil. Pogodbena stranka je odgovorna za okoliščine, ki so na njegovi strani  oziroma za 
okoliščine, ki izhajajo iz notranjosti njegovega poslovanja, kakor tudi, če gre za tveganja, za 
katera se v poslovnem prometu šteje, da jih mora nositi. Pogodbena stranka torej odgovarja za 
okoliščine, ki bi jih moral imeti pod svojim nadzorstvom; okoliščine, ki  bi jih morala 
predvideti. 
 
B. Zunanja in notranja sfera delovanja subjekta 
 
Smatra se, da je vzrok škode zunaj sfere objektivno odgovornega subjekta, če škoda izvira 
bodisi iz  naravnega dogodka, katerega bistvena značilnost je moč, ki se ji človek ne more 
uspešno zoperstaviti (višja sila) bodisi je izključni vzrok škodi ravnanje tretjega ali 
oškodovanca.  
 
V praksi je odgovor na vprašanje, kdaj je nek dogodek zunaj sfere delovanja imetnika nevarne 
stvari precej težaven in se rešuje izrazito kazuistično (od primera do primera). Pri tem si 
praksa pomaga tudi z oceno, ali je vzrok za škodo v sferi rizika objektivno odgovorne osebe. 
(Tako je npr. praksa štela, da poplava akumulacijskega jezera, ki ga  elektrarna v izkorišča v 
proizvodnji, ni zunaj sfere HE, čeprav je bila poplava posledica obilnih padavin in taljenja 
snega). V zvezi z ravnanjem tretjega ali oškodovanca pa je pomembno, da praksa spontano 
(nenavadno)  reakcijo na nevaren položaj šteje za posledico nevarne situacije, zaradi česar jo 
ne obravnava kot zunanji razlog. Obenem pa je praksa izpostavila tudi, da ravnanje 
oškodovanca, ki bi se mu razumen človek izognil zato, da se ne bi po nepotrebnem 
izpostavljal nevarnosti, ne pomeni oprostitev odgovornosti imetnika nevarne stvari. Imetnik 
nevarne stvari se lahko odgovornosti izogne le, če je  ravnanje tretjega izključni vzrok za 
škodo (gre torej za vprašanje vzročne zveze in ne krivde tretjega oziroma oškodovanca), pri 
čimer ravnanja oškodovanca ali tretjega ni mogoče obravnavati izolirano od ravnanja 
(dejanja, opustitve) objektivno odgovorne oziroma pogodbeno zavezane osebe.  
 
Pri presoji odškodninske odgovornosti pogodbene stranke pa je ključnega pomena odgovor na 
vprašanje, ali škoda izvira iz t.i. notranjega tveganja; to je tveganja, ki ga stranka (objektivno 
gledano) lahko obvladuje oziroma ga mora obvladovati. Tveganja iz poslovanja oziroma 
dejavnosti, ki jo subjekt opravlja profesionalno se praviloma smatra, da jih nosi oseba, ki 
profesionalno opravlja neko dejavnost. Subjekt, ki profesionalno opravlja določeno dejavnost, 
je namreč dolžan predvideti tveganja, ki izvirajo iz te dejavnosti ter jih obvladovati. Vendar 
pa sposobnost obvladati določeno tveganje ne pomeni vedno neposredne preprečitve 
negativnih posledic, saj je negativne mogoče preprečiti tudi z drugimi oblikami porazdelitve 
tveganj (npr. z vračunavanjem stroškov odprave negativnih posledic).  
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2 MOŽNOSTI ZA UREJANJE PROBLEMOV V ZVEZI Z 
ODŠKODNINSKO ODGOVORNOSTJO ZARADI 
NEPREDVIDENE PREKINITVE DOBAVE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE V POGODBENIH RAZMERJIH MED AKTERJI 
NA TRGU Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

2.1  Splošno o pogodbenih dogovorih o izključitvi in omejitvi odgovornosti 

 
Razlikovanje med odškodninsko odgovornostjo, ki je nastala na podlagi poslovne (pogodbene 
zaveze) in neposlovno odškodninsko odgovornostjo, ki ob nastopu pravno relevantnih dejstev 
nastane na podlagi zakona, je temeljnega pomena za presojo dopustnosti pogodbenih klavzul 
o omejitvi in izključitvi odškodninske odgovornosti.  
 
Neposlovne odgovornosti kot zakonite odgovornosti s pogodbo (razen, če bi bilo v kakšnem 
zakonu izrecno določeno drugače) namreč ni dopustno omejiti ali izključiti. Pogodbeno 
odškodninsko odgovornost pa je načeloma dopustno omejiti oziroma izključiti, vendar je pri 
tem potrebno spoštovati meje (omejitve), ki jih postavlja zakon. 
 
Tako iz splošnih pravil o odškodninski odgovornosti, določenih v Obligacijskem zakoniku, 
izhaja, da je pogodbeno odškodninsko obveznost s pogodbo mogoče izključiti v primeru 
navadne malomarnosti, ne pa tudi v primeru naklepa ali hude malomarnosti pogodbene 
stranke. S pogodbo je mogoče omejiti tudi višino odškodnine, vendar je takšno določilo 
izpodbojno, če je odškodnina v očitnem nesorazmerju s škodo. (Opozoriti velja, da je teorija 
mnenja, da je ta določba odvečna, saj naj bi se določilo nanašalo le na navadno malomarnost, 
medtem ko omejitev škode, nastale naklepno ali iz hude malomarnosti, ni dopustna. Pri 
navadni malomarnosti pa je mogoča popolna izključitev odgovornosti in zato (sklepanje iz 
večjega na manjše) tudi vsakršna omejitev višine odškodnine).  
 
Glede na navedeno je v pogodbenih razmerjih izjemnega pomena ustrezna opredelitev 
pogodbenih pravic in obveznosti.  
 

2.2 Potencialna odgovornost sistemskega operaterja in drugih udeležencev 
na trgu električne energije 

 
Na trgu električne energije nastajajo razmerja med različnimi udeleženci (proizvajalec 
električne energije, organizator trga, sistemski operater prenosnega omrežja, sistemski 
operater distribucijskega omrežja, trgovec, dobavitelj in odjemalec). 
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Iz izvajanj v točki 1.3. izhaja, da bi se v eventualnem sodnem postopku odgovornost 
udeleženca na trgu električne energije presojala glede na specifične značilnosti konkretnega 
primera, zaradi česar jo je  na abstraktni ravni težko podati oceno o možnem nastopu in 
obsegu odgovornosti posameznih udeležencev trga. Specifična lastnost konkretnega primera 
namreč vpliva na presojo ključnih predpostavk odškodninske odgovornosti.  
 
Načeloma je odgovornost udeležencev na trgu lahko poslovna in/ali neposlovna.  Pri tem so 
razmerja nekoliko zapletena, saj zmožnost izvrševanja pogodbene obveznosti običajno ni 
odvisno le od pogodbenih strank (npr. dobavitelja in odjemalca), temveč tudi od sistemskega 
operaterja, ki je z dobaviteljem in končnim odjemalcem lahko v pogodbeni zavezi  ali pa tudi 
ne. Pred očmi je potrebno imeti tudi dejstvo, da lahko med istima subjektoma hkrati  nastopi  
tako poslovna kot neposlovna zaveza (npr. odgovornost sistemskega operaterja zaradi 
prekinjene dobave elektrike in pretrganega napetostnega voda, ki je povzročil požar).  Lahko 
pa  odjemalcu  »za isti dogodek« en subjekt na trgu  (npr. sistemski operater ali dobavitelj)  
odgovarja po pravilih o poslovni odškodninski odgovornosti, drug  subjekt (npr. proizvajalec 
električne energije, ki povzroči izpad napajanja) pa po pravilih neposlovni odškodninski 
odgovornosti. 
 
Ker so eventualne posebnosti ureditve značilne predvsem za sistemskega operaterja kot 
izvajalca gospodarske javne službe, ki ima pri svojem delovanju z zakonom predpisane 
obveznosti, v nadaljevanju podrobneje obravnavamo potencialno odgovornost sistemskega 
operaterja. Ob tem bi želeli opozoriti, da je odgovornost ostalih udeležencev na trgu v prvi 
vrsti odvisna od vprašanja, na kakšni osnovi (poslovni ali neposlovni) je nastala njihova 
odškodninska zaveza. Ob tem lahko različni udeleženci trga z električno energijo odgovarjajo 
bodisi samostojno (vsak zase) bodisi solidarno (oškodovancu za škodo vsak izmed njih 
odgovarja v polni meri, pri čemer oškodovanec izbira od koga bo (v celoti ali delno) terjal 
odškodnino, solidarno zavezani subjekti pa imajo med seboj regresne zahtevke).  
 
 

2.3 Posebnosti (poslovne in neposlovne) odgovornosti sistemskega 
operaterja 

 
Iz zakona izhaja, da je dejavnost sistemskega operaterja prenos oziroma distribucija električne 
energije ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj prenosnega oziroma 
distribucijskega omrežja. Sistemski operater ima torej že po zakonu določene dolžnosti, ki jih 
mora izpolnjevati ne glede na to, ali s posameznimi subjekti (npr. večjimi proizvajalci, 
dobavitelji oziroma odjemalci) vstopa v pogodbeno razmerje.  
 
Da bi odgovorili na vprašanje, ali pri odškodninski odgovornosti sistemskega operaterja po 
veljavnih predpisih veljajo kakšne posebnosti, je potrebno preučiti, kako v luči splošnih pravil 
o odškodninski odgovornosti razumeti določbo 79/2. člena EZ.  Ta določa, »da ima uporabnik 
omrežja, ki mu je sistemski operater prenosnega ali distribucijskega omrežja neutemeljeno 
ustavil ali prekinil prenos ali distribucijo energije, pravico do povračila škode, ki mu je bila s 
tem povzročena«. Ker EZ govori o neutemeljeni ustavitvi oziroma prekinitvi prenosa ali 
distribucije, je mogoče sklepati (argumentum a contrario), da povrnitve škode ni mogoče 
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zahtevati ob utemeljenih prekinitvah oziroma ustavitvah dobave električne energije. Vendar je 
težava v tem, da EZ ne opredeljuje izrecno, kdaj je ustavitev oziroma prekinitev dobave 
električne energije utemeljena. Dvomljivo je zlasti, ali je o utemeljenem odklopu mogoče 
govoriti le v primerih iz 10. poglavja EZ ali so podlaga utemeljenemu odklopu lahko tudi 
druge določbe EZ (zlasti njegov 42. člen). Ob tem pa pojem »utemeljena povzročitev škode« 
ni pojem odškodninskega prava, kar dodatno otežuje razumevanje omenjene določbe.  
 
Čeprav v nadaljevanju podajamo argumente, ki utemeljujejo naše stališče, da je določba 79/2. 
člena EZ glede na siceršnja pravila pogodbenega prava posebnost (lex specialis), velja  na tem 
mestu opozoriti, da sodna praksa ni izoblikovana in da bi sodišče omenjeno določilo lahko 
razumelo drugače; le kot ponovitev splošnih  predpostavk za razbremenitev odškodninske 
odgovornosti in ne kot poseben razlog za ekskulpacijo pogodbeno dogovorjene obveznosti. 
 
Kot že rečeno EZ ne opredeljuje pojma »utemeljen odklop«, vendar lahko zakonsko podlago 
za  razbremenjevanje omrežja v smislu omejevanja porabe električne energije najdemo v  77. 
in 42. členu EZ. Določba 77. člena sistemskemu operaterju nalaga, da mora brez predhodnega 
obvestila ustaviti prenos ali distribucijo energije uporabniku, ki ob pomanjkanju ne upošteva 
posebnih ukrepov o omejevanju odjema iz omrežja. Določba 42. člena pa daje Vladi v 
primeru nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja na trgu energije podlago za uvedbo 
ukrepov za zagotovitev varnosti ljudi in celovitosti omrežja, s katerimi  omeji dobavo energije 
določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni red omejitev, način uporabe energije in 
obvezno proizvodnjo energije v primeru nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja na trgu 
energije. (Na podlagi 42. člena  naj bi Vlada RS sprejela novo Uredbo o omejevanju obtežb in 
porabi električne energije). Konkretne  ukrepe omejevanja porabe električne energije zaradi 
razbremenjevanja omrežja bi bilo po naši oceni torej potrebno presojati v luči navedenih 
zakonskih določb, predpisov in aktov za izvajanje javnih pooblastil.  
 
Menimo, da utemeljenost prekinitve prenosa oziroma distribucije električne energije 
izključuje tako poslovno kot neposlovno  odškodninsko odgovornost sistemskega operaterja 
za prekinitev odjema. Sicer bi bilo že iz splošnih pravil o odškodninski odgovornosti mogoče 
zatrjevati, da prekinitvi prenosa/distribucije električne energije, ki je skladna s predpisanimi 
obveznostmi, manjka element protipravnosti, vendar bi zgolj splošna ureditev lahko 
povzročala dvom zlasti pri pogodbenih razmerjih, v kateri ni posebej opozorjeno na možnost 
odklopa, saj bi jih bilo mogoče razumeti tudi tako, da se je sistemski operater voljno  zavezal 
za neprekinjeno dobavo električne energije tudi v kritičnih situacijah; da je torej njegova 
pogodbena zaveza širša od predpisane. Ocenjujemo sicer, da je zakonodajalec v EZ 
sistemskemu operaterju v primeru kršitve pogodbene obveznosti omogočil dodatno 
razbremenitev odgovornosti, ki obstoji  poleg splošnih ekskulpacijskih razlogov. Sistemski 
operater se po našem mnenju (tudi v primeru pogodbene zaveze) odgovornosti lahko 
razbremeni, če dokaže, da je odklop skladen s predpisi, torej utemeljen.  
 
Pojem utemeljenega odklopa bo (glede na predpise, ki sistemskemu operaterju omogočajo 
oziroma nalagajo odklop posameznih skupin odjemalcev) izoblikovala sodna praksa. Vendar 
pa  smo mnenja, da o utemeljenosti prekinitve prenosa oziroma distribucije ni mogoče 
govoriti, če je situacijo, ki narekuje odklop posameznih uporabnikov, s svojim ravnanjem 
(so)povzročil sistemski operater. (Primer: Če bi bilo obratovanje ob izpadu pomembnega  
proizvajalca ali odjemalca lahko normalno, (odklop ne bi bil potreben), če bi sistemski 
operater izpolnil predpisane obveznosti, npr. zagotovil dva voda, ki funkcionirata samostojno 
oziroma neodvisno drug od drugega. V opisanem primeru se sistemski operater po našem 
mnenju ne bi mogel izogniti odgovornosti sklicujoč se na to, da bi sistem brez izpada 
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pomembnega proizvajalca funkcioniral normalno, saj takšen odklop ne bi veljalo obravnavati 
kot utemeljen). 
 
Ne glede na zgoraj opisano stališče, je (že zaradi tega, ker je določbo 79/2 člena EZ mogoče 
razlagati tudi drugače), pogodbe o dobavi energije priporočljivo oblikovati tako, da bodo 
vsebovale vsaj neko splošno (še bolje pa povsem konkretizirano) opozorilo o možnostih 
odklopa posameznega odjemalca elektrike. 
 
 

2.4 Druge posebnosti neposlovne odgovornosti sistemskega operaterja 

 
Vprašanje omejitve višine odškodnine zaradi opravljanja splošno koristne dejavnosti 
 
Dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja, dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja ter dobava električne energije tarifnim odjemalcem so v 20. členu EZ 
opredeljene kot obvezne republiške gospodarske javne službe. Gre torej za dejavnosti, pri 
katerih so izvajalcem naložene posebne obveznosti v javnem interesu. Organizacijo in način 
izvajanja teh dejavnosti je Vlada na podlagi zakonskih izhodišč uredila v Uredbi o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
električne energije (Ur.l. RS, št. 114/2004 in 52/06) ter Uredbi o načinu izvajanja gospodarske 
javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in 
gospodarske javne službe dobave električne energije tarifnim odjemalcem (Ur.l. RS, št. 
117/2004, 23/07). Čeprav OZ uporablja izraz splošno koristna dejavnost, za katero je dal 
dovoljenje pristojni organ, kamor se dejavnost sistemskega operaterja vsekakor uvršča, pa se 
določilo 133/4 OZ  o omejitvi višine odgovornosti uporablja le, če sistemski operater skladno 
s pravili stroke izpolnjuje vse svoje predpisane obveznosti in pri tem ne krši predpisov (npr. 
izrecnih določb o potrebnih  značilnostih omrežja). Če krši predpise namreč ravna protipravno 
in ne gre za specialni delikt iz 133. člena, pri katerem je odgovornost vzpostavljene kljub 
dovoljenemu ravnanju. Opisana zakonska omejitev odgovornosti je zato lahko pomembna le v 
primerih, ko njegovo ravnanje ni protipravno.  
 
Vprašanje krivdne in objektivne odgovornosti 
 
Za primere, ko bo nevarna lastnost stvari oziroma dejavnost (npr. visoka napetost) ključnega 
pomena za nastanek škode, sistemski operater odgovarja objektivno in se odgovornosti lahko 
izogne le, če dokaže, da je škoda zunaj sfere njegovega delovanja. V ostalih primerih 
sistemski operater odgovarja po krivdnem načelu. Pri tem smo mnenja, da se utemeljenost 
prekinitve prenosa in distribucije električne energije že po naravi stvari (čeprav v zakonu to ni 
izrecno določeno) presoja po principu krivdne odgovornosti. Za presojo krivdne odgovornosti 
sistemskega operaterja pa je pomembno, kako bi v dani situaciji ravnal strokovnjak s področja 
oskrbe z električno energijo.  
 
Vprašanje (pretrganja) vzročne zveze 
 
Pravno relevantna vzročna zveza bo pri presoji odgovornosti sistemskega operaterja 
izjemnega pomena. Ugotavljanje njenega obstoja bo težavno zlasti v primerih, ko bodo ukrepi 
omejevanja odjema potrebni tako zaradi ravnanja tretjih kot zaradi ravnanja sistemskega 
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operaterja. Ko bo vzvod nekemu dogajanju sicer ravnanje tretjega ali naravni dogodek, vendar 
pa bi to ravnanje sistemski operater lahko predvidel in preprečil, če bi izpolnil obveznosti, ki 
zanj izhajajo iz predpisov.  
 

2.5 Primeri iz prakse, ki terjajo razbremenjevanje omrežja z odklopom 
posameznih (skupin) odjemalcev 

 

2.5.1 Izpad pomembnega domačega proizvodnega vira, zakupu vseh razpoložljivih 
rezerv v okolici ne zadostuje 

 
Krog odgovornih oseb v opisanem primeru je odvisen od tega, ali je ELESU mogoče očitati, 
da ni izpolnil predpisanih obveznosti glede značilnosti in vzdrževanja omrežja ter ukrepov, ki 
jih je dolžan izvajati preden se odloči za redukcijo odjema. Če ELESU ni mogoče očitati 
kršitve predpisanih obveznosti, je (če so izpolnjene predpostavke za odškodninsko 
odgovornost) za nastanek škode odgovoren izključno proizvajalec. Ta odgovarja osebam, s 
katerimi je v poslovni zavezi za kršitev pogodbene zaveze, drugim osebam, ki jim je 
onemogočil odjem, pa po pravilih o neposlovni odškodninski odgovornosti. Če je tudi ELESU 
mogoče očitati kršitev predpisanih obveznosti, katerih spoštovanje bi preprečilo redukcijo pa 
oškodovancem (npr. da izpad enega elementa ne sme preprečiti odjema), pa odgovarja tudi 
ELES. Odgovornost proizvajalce in ELESa posameznim odjemalcem je solidarna (odjemalci 
izbirajo od koga bodo terjali oziroma kolikšen del nastale škode bodo terjali od 
posameznega).  
 

2.5.2 Naravni dogodek ali nesreča (npr. žled) privede do izpada posameznih vodov 

 
V zvezi z naravnimi dogodki je izjemnega pomena vprašanje dolžne skrbnosti sistemskega 
operaterja, torej vprašanje,  ali bi sistemski operater dogodek ob potrebni skrbnosti mogel in 
moral pričakovati in z ustreznimi ukrepi tudi odvrniti; ali je res mogoče šteti, da je dogodek 
izven sfere delovanja sistemskega operaterja (izven tveganj, ki bi jih glede na dejavnost, ki jo 
opravlja moral nositi). 
 

2.5.3 ELES ne izpolnjuje  predpisanih obveznosti (npr. N-1  kriterij) 

 
V tem primeru je ravnanje ELESa protipravno, zaradi česar je odškodninsko odgovoren, če 
seveda ne manjka, katera izmed drugih predpostavk odškodninske odgovornosti. 
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2.5.4 Dobavitelj električne energije se zakalkulira in naroči premalo energije glede 
na dejanski odjem njegovih odjemalcev 

 
Krog odgovornih oseb je tudi v opisanem primeru je odvisen od tega, ali je sistemskemu 
operaterju mogoče očitati, da ni izpolnil predpisanih obveznosti glede značilnosti in 
vzdrževanja omrežja ter ukrepov, ki jih je dolžan izvajati preden se odloči za redukcijo 
odjema. Mu jih ni mogoče očitati, je za nastanek škode (ob izpolnitvi drugih predpostavk 
odškodninske odgovornosti) odgovoren le dobavitelj oziroma več dobaviteljev, ki so se 
zakalkulirali, sicer pa je solidarno odgovoren tudi sistemski operater. 
 

2.5.5 Odjemalci električne energije porabijo več energije kot so jo zakupili 

 
Za odgovornost veljajo enaka pravila kot v točki 2.5.4. 
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3 NAČINI REŠEVANJA ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI 
ZARADI NEPREDVIDENE PREKINITVE DOBAVE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZARADI REDUKCIJ V 
EVROPSKI SKUPNOSTI 

3.1 Evropska skupnost 

Na nivoju Evropske skupnosti (EU) je bil krovni dokument DIREKTIVA 96/92/ES 
EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. decembra 1996 o skupnih pravilih 
notranjega trga z električno energijo [T4]. To direktivo je nadomestila DIREKTIVA 
2003/54/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. junija 2003 o skupnih 
pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES [T5]. 
Slednja je bila izdana na osnovi izkušenj pri uveljavljanju direktive 96/92/ES.  
 
V nadaljevanju navajamo tiste člene in dele členov teh direktiv, ki se nanašajo na 
zagotavljanje zanesljivosti in varnosti napajanja odjemalcev. 

3.1.1 DIREKTIVA 96/92/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 19. 
decembra 1996 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo 

Obratovanje prenosnega sistema 
 

Člen 7 
 
1. Države članice uradno imenujejo ali zahtevajo od podjetij, ki imajo v lasti prenosne 
sisteme, da uradno imenujejo za čas, ki ga morajo določiti države članice ob upoštevanju 
učinkovitosti in gospodarskega ravnotežja, upravljavca sistema, ki je odgovoren za 
obratovanje, vzdrževanje in, če je potrebno, razvoj prenosnega sistema na določenem 
območju in njegovih povezovalnih vodov z drugimi sistemi zato, da se zajamči zanesljivost 
dobav.  
 
3. Upravljavec omrežja je odgovoren za vodenje energijskih pretokov na sistemu ob 
upoštevanju izmenjave z drugimi povezanimi sistemi. Zato je upravljavec sistema odgovoren 
za zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega elektroenergetskega sistema in s tem 
zagotavlja razpoložljivost vseh potrebnih sistemskih storitev 
 

Člen 8 
 

2. Brez poseganja v dobavo električne energije na podlagi pogodbenih obveznosti, skupaj s 
tistimi, ki izhajajo iz razpisnih pogojev, se dispečerstvo proizvodnih naprav in uporaba 
povezovalnih vodov določi na podlagi meril, ki jih lahko odobri država članica in ki morajo 
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biti objektivna, objavljena in uporabljena nediskriminatorno, kar zagotavlja pravilno 
delovanje notranjega trga z električno energijo. Merila upoštevajo vrstni red gospodarnosti 
proizvodnje električne energije iz razpoložljivih naprav, prenosov preko povezovalnih vodov 
in tehnične omejitve sistema. 

3.1.2 DIREKTIVA 2003/54/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 26. 
junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo in o 
razveljavitvi Direktive 96/92/ES 

Člen 4 
 

Spremljanje zanesljivosti oskrbe 
 

Države članice zagotovijo spremljanje zanesljivosti oskrbe. Če države članice to ocenijo kot 
primerno, lahko takšno nalogo zaupajo regulatornemu organu iz člena 23(1). Spremljanje 
mora zlasti pokrivati ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem na nacionalnem trgu, raven 
predvidenega povpraševanja v prihodnosti in predvidene dodatne zmogljivosti, ki se 
načrtujejo ali gradijo, kakovost in raven vzdrževanja omrežij, kakor tudi ukrepe ob konični 
obremenitvi in izpadu enega ali več dobaviteljev. Pristojni organi morajo vsako drugo leto 
najkasneje do 31. julija objaviti poročilo s pregledom ugotovitev, ki so rezultat spremljanja 
teh vprašanj, in kakršne koli sprejete ali predvidene ukrepe, ki zadevajo ta vprašanja, ter to 
poročilo takoj poslati Komisiji.  

 
Člen 9 

 
Naloge upravljavcev prenosnega omrežja 

 
Upravljavec prenosnega omrežja je dogovoren za to, da: (a) zagotovi dolgoročne sposobnosti 
omrežja za izpolnitev razumnih potreb po prenosu električne energije; (b) prispeva k 
zanesljivosti oskrbe z ustrezno prenosno zmogljivostjo in zanesljivostjo sistema; (c) uravnava 
energijske tokove na omrežju ob upoštevanju izmenjave z drugimi povezanimi omrežji. Zato 
je upravljavec prenosnega omrežja odgovoren za zagotovitev varnega, zanesljivega in 
učinkovitega elektroenergetskega sistema in s tem zagotavlja razpoložljivost vseh potrebnih 
sistemskih storitev, če je takšna razpoložljivost neodvisna od vseh drugih prenosnih omrežij, s 
katerimi je njegov sistem povezan; (d) zagotovi upravljavcu katerega koli drugega omrežja, s 
katerim je njegovo omrežje povezano, potrebne informacije za zagotovitev varnega in 
učinkovitega obratovanja, usklajenega razvoja in skladnega delovanja povezanih omrežij; (e) 
ne dela razlik med posameznimi uporabniki omrežja ali vrstami uporabnikov omrežja, 
posebno ne v korist svojih povezanih podjetij; 218 SL Uradni list Evropske unije 12/Zv. 2 (f) 
uporabnikom omrežja zagotovi informacije, ki jih potrebujejo za učinkovit dostop do 
omrežja.  

 
Člen 11 

 
Razporejanje proizvodnih zmogljivosti in izravnava 

 
1. Brez poseganja v dobavo električne energije na podlagi pogodbenih obveznosti, skupaj s 
tistimi, ki izhajajo iz razpisnih pogojev, je tam, kjer ima to funkcijo, za razporejanje 
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proizvodnih naprav na svojem območju in za določanje uporabe povezovalnih daljnovodov z 
drugimi omrežji odgovoren upravljavec prenosnega omrežja.  

3.2 UCTE 

Združenje za koordinacijo prenosa električne energije (UCTE - Union for the Co-ordination 
of Transmission of Electricity) koordinira upravljanje in razvoj mednarodnega električnega 
prenosnega (interkonekcijskega) omrežja v Evropi, ki ga sestavlja 22 držav članic. UCTE ne 
sme posegati v komercialne transakcije med partnerji ampak je njegova odgovornost omejena 
zgolj na koordiniranje in upravljanje prenosa električne energije.  

3.2.1 UCTE Operation Handbook 

Zbirka standardov o obratovanju prenosnega omrežja, ki je z leti (50 let!) nastajala v okviru 
UCTE-ja, je zbrana v navodilih za obratovanje: "UCTE Operation Handbook". 
 
V navodilih so definirani tudi pogoji in pravila za obratovanje v kriznih situacijah.  
 
Zahteve za obvladovanje kriznih situacij so naslednje: 
 
Zmožnost izvedbe prisilnega izklopa ("load shedding"). 
Vsak sistem mora imeti možnost izklopa določenega dela svojih odjemalcev v kriznih 
situacijah, ko sistemska frekvenca pade po določeno mejo ali ko so napetostne razmere v 
sistemu takšne, da lahko vodijo v napetostni zlom. Prisilni izklop odjemalcev mora biti 
izveden avtomatsko. 
 
Napoved kriznega stanja. 
Vsaka članica upravljalka prenosnega omrežja mora v krizni situaciji le-to napovedati in 
naznaniti vse značilnosti te krizne situacije. 
 
Koordinacija. 
Sosednje države članice morajo v bilateralnih dogovorih urediti koordinacijo izvajanja 
pomoči ostalim članicam v kriznih stanjih. Tudi prisilni izklop odjemalcev mora biti 
koordiniran. 
 
Preobremenitev elementov. 
Vsi pomembnejši elementi omrežja morajo biti zaščiteni pred preobremenitvijo. 
 
 
Oprema generatorjev. 
Oprema zadostnega števila generatorjev v sistemu mora biti takšna, da se generatorji po 
potrebi ločijo od ostalega dela omrežja in so nato sposobni znova prejemati obremenitev pri 
zagonu "iz teme". 
 
 
Zelo pomembna zahteva je, da je treba obdržati sinhrono obratovanje UCTE sistema tako 
dolgo, dokler je to tehnično mogoče in izvedljivo. Vsi sistemi so dolžni pomagati v primeru 
težav v eni izmed članic. 
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V primeru pomanjkanja moči v sistemu je treba zaustaviti vse črpalne elektrarne, povečati 
proizvodnjo vseh obratujočih elektrarn na maksimum in vključiti vse rezervne elektrarne, ki 
se lahko hitro vključijo v omrežje (sekundarna rezerva). 
 
Načrti izvajanja ukrepov v kriznih stanjih morajo biti znani vnaprej. 
 
 
Vsa omenjena vodila in navodila se nanašajo na krizna obratovalna stanja, ki nastanejo zaradi 
trenutnih težav v omrežju (sigurnost obratovanja omrežja).  
 
 
Težav, ki pa nastanejo zaradi sigurnosti preskrbe z električno energijo, ki pa so ponavadi 
bolj dolgoročna in so vezana na nezmožnost dobave zadostnih količin električne energije 
vsem odjemalcem v sistemu, pa UCTE ne rešuje. Reševanje teh težav je vezano na vsako 
državo oziroma članico posebej. Pogoj je, da si vsaka članica sama zagotovi dovolj energije 
za napajanje svojih odjemalcev. 
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4 NAČINI REŠEVANJA ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI 
ZARADI NEPREDVIDENE PREKINITVE DOBAVE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE ZARADI REDUKCIJ V 
POSAMEZNIH ČLANICAH EVROPSKE SKUPNOSTI 

Pred obravnavo odškodninske odgovornosti v posameznih državah članicah EU-ja moramo 
vedeti, da ima vsaka država to urejeno drugače in po svoje. Prav tako je že do osnovnih 
podatkov o tem: 

• kako urejajo to področje, 

• kdo lahko izda ukaz o izvajanju prekinitev dobave, 

• kolikokrat so v zadnjih nekaj letih morali uvesti redukcije, 

• kakšen je postopek in ali terjajo od znanega povzročitelja odškodnino, 

• kdo je upravičen do odškodnine in pod kakimi pogoji,… 

zelo težko priti. Včasih je to celo nemogoče, ker gre lahko pri t.i. redukcijah poleg poslovnih 
skrivnosti tudi za ugled države. Zato so podatki o tem zelo težko dostopni. 

4.1 Avstrija 

V Republiki Avstriji imajo o omejevanju porabe oziroma o "upravljanju z energijo" zakon 
(Energielenkungsgesetz 1982) [T6], ki je bil nazadnje objavljen leta 2001 in dopolnjen z 
njihovim zakonom o zanesljivosti dobave energije Energie-Versorgungssicherheitsgesetz 
2006 [T7] leta 2006. 
 
V zakonu [T7] so navedeni pogoji in postopki za uvedbo t.i. redukcij električne energije. 
Poleg električne ta zakon obravnava tudi ostale oblike energije. V nadaljevanju povzemamo 
naveden zakon v tistih delih, kjer se nanaša na električno energijo. 
 
 

Splošno 
 
Ukrepi se smejo po tem zakonu uveljaviti, kadar grozi neposredna nevarnost ali kadar obstaja 
možnost, da bi se že obstoječa nevarnost razširila in ogrozila energetsko preskrbo Avstrije v 
primerih: 

• da primanjkljaj energije ni sezonskega značaja, 

• da ga z načeli tržnega poslovanja ni mogoče drugače rešiti ali pa bi bile za to potrebni 
nesorazmerno visoki stroški ali 

• da takšne razmere zahtevajo ukrepi organov določenih mednarodnih organizacij. 
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Ukrepi imajo za cilj: 

• pokrivanje življenjsko pomembnih porabnikov energije vključno za potrebe narodne 
obrambe, vzdrževanja tovornega prometa in oskrbe civilnega prebivalstva, 

• izpolnjevanje zakonskih obveznosti organov določenih mednarodnih organizacij. 

 
Ukrepi se lahko izvedejo na celotnem območju Republike Avstrije ali pa samo na enem delu 
ali v eni pokrajini. 
 
Ukrepi lahko trajajo samo tako dolgo, dokler obstajajo razlogi za njihovo vzdrževanje.  
 
Ukrepe razglasi zvezni minister za gospodarstvo in delo ter lahko trajajo največ šest mesecev. 
V kolikor po preteku te dobe še obstajajo razlogi za podaljšanje veljavnosti ukrepov, je za 
njihovo podaljšanje potreben sklep nacionalnega parlamenta. 
 
Ukrepi se objavijo v avstrijskem "Uradnem listu". V kolikor bi bila takšna objava časovno 
neustrezna, se lahko ukrepi objavijo tudi v dnevnem časopisju, na radiu in televiziji ter na 
internetu. 
 
Po preteku treh mesecev in potem vsaka nadaljnja dva meseca dokler trajajo ukrepi, minister 
za gospodarstvo in delo o poteku izvajanja ukrepov poroča zveznemu parlamentu. 
 
 

Ukrepi v elektrogospodarstvu 
 
Naloge Agencije za energijo Republike Avstrije (Energie-Control GmbH) so med drugim tudi 
izvajanje monitoringa zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Vsi ostali akterji na trgu z 
električno energijo morajo pri tem sodelovati. 
 
Monitoring med drugim vključuje: 

• razmerje med proizvodnjo in porabo električne energije na domačem trgu; 

• pričakovano spremembo porabe in pričakovane možnosti proizvodnje električne 
energije; 

• objekte za proizvodnjo električne energije, ki so v gradnji oziroma v načrtovanju; 

• kakovost in obseg vzdrževanja električnega omrežja; 

• ukrepe za pokrivanje konic porabe električne energije in ob izpadu enega ali več 
proizvajalcev električne energije; 

• razpoložljivost naprav za proizvodnjo električne energije in električnih omrežij. 

 
Rezultati opravljenega monitoringa lahko služijo za izdelavo dolgoročnih napovedi in 
načrtovanja sistema. 
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Minister za gospodarstvo in delo lahko v posameznih zveznih deželah v primeru kadar grozi 
neposredna nevarnost ali kadar obstaja možnost, da bi se že obstoječa nevarnost razširila in 
ogrozila elektroenergetsko preskrbo Avstrije : 

• da navodila proizvajalcem, upravljalcem omrežij, koordinatorjem bilančnih skupin, 
odgovornim v bilančnih skupinah in prodajalcem električne energije o proizvodnji, 
prenosu in razdeljevanju ter trgovini z električno energijo; 

• da navodila končnim odjemalcem o dodelitvi, odjemu, in uporabi električne energije; 

• da navodila o prodaji električne energije ostalim državam EU in tretjim državam; 

• urejuje način procesa in dovoli odstopanje emisijskih vrednosti od zakonsko 
določenih; 

• spremeni določbe o zagotovljenem odjemu električne energije od proizvajalcev, ki 
uporabljajo obnovljive vire električne energije in od razpršenih virov; 

• določi drugačne kontingente za porabo električne energije posameznih zveznih dežel. 

 
 
Vrstni red odjema oziroma izvajanja redukcij je v skladu s potrebami in nujnostjo pri končnih 
odjemalcih (glede na njihovo dejavnost,…). Končni odjemalci, ki so v prejšnjem koledarskem 
letu presegli mesečno porabo 500 000 kWh lahko pristopijo v shemo prostovoljnega 
razbremenjevanja in si s tem zagotovijo posebno obravnavo pri Agenciji za energijo 
Republike Avstrije (Energie-Control GmbH).  
 
 
Denar, izterjani od tistih odjemalcev, ki so porabili več električne energije od napovedane, se 
med elektro-distribucijska podjetja, ki so sodelovala pri izvajanju preusmerjanja električne 
energije, razdelijo po posebnem ključu, ki ga določi Agencija za energijo Republike Avstrije. 
 
Do teh sredstev so pod določenimi pogoji upravičeni tudi odjemalci, ki pristopijo v shemo 
prostovoljnega razbremenjevanja. 
 
Agencija za energijo Republike Avstrije letno objavlja srednjeročno in dolgoročno napoved o 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo. 
 
 

Kazni 
 
Za neupoštevanje omejitev, ki jih določi minister za gospodarstvo in delo lahko podjetje 
doleti kazen v višini do 72.660 EUR. 
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4.2 Nemčija 

V Nemčiji je krovni zakon na področju elektroenergetike Zakon o energetskem 
gospodarstvu - Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - 
EnWG), nazadnje spreminjan leta 2006 [T8]. 
 
V delu, kjer se zakon nanaša na reguliranje omrežij je za vsa omrežja (se pravi tudi za 
električno) zapisano, da je upravljalec omrežja dolžan upravljati omrežje tako, da zagotavlja 
varno, zanesljivo in sposobno omrežje, ki je uporabnikom dostopno po nediskriminatornih 
načelih. Omrežje mora pravilno vzdrževati in pravočasno dograjevati, v skladu s potrebami, 
dokler je to gospodarsko opravičljivo. 
 
V podzakonskih je lahko določeno, da lahko odjemalci od upravljalca omrežja zahtevajo 
odškodnino za povzročeno dejansko škodo, ki izvira iz neredne dobave energije. Odškodnine 
se lahko nanašajo le na škodo, ki je povzročena namerno ali zaradi malomarnosti, njena višina 
pa je omejena. V kolikor bi izplačilo odškodnine gospodarsko ogrozilo obstoj upravljalca 
omrežja, se lahko odgovornost upravljalca popolnoma izključi. 
 
 
Za zagotovitev varnost in zanesljivost obratovanja električnega omrežja so zadolženi 
upravljalci5 tega omrežja. V kolikor je le-ta ogrožena, morajo s: 

• preklopi v omrežju ali s 

• tržnimi prijemi (zagotovitev dodatne moči,…), 

zagotoviti varno obratovanje omrežja. Če s takšnimi prijemi to ni mogoče, je upravljalec 
dolžan omejiti proizvodnjo oziroma porabo električne energije iz svojega omrežja, da bi 
zagotovil preskrbo z električno energijo nujnim odjemalcem. Takšno stanje nastopi, ko 
upravljalec omrežja v svojem omrežju ali delu svojega omrežja ni več sposoben drugače 
zagotavljati frekvence, napetosti ali stabilnosti omrežja v dovoljenih mejah. V primeru 
nastopa takšnega stanja, mora o tem čim prej obvestiti upravljalce distribucijskih omrežij.  
 
V takšnem stanju tudi niso več obvezujoče pogodbe o dobavi električne moči in so obenem 
izključene vse možnosti za izterjavo odškodnin zaradi povzročene škode. O vzrokih in poteku 
dogodkov je nujno obvestiti prizadete in Agencijo za energijo. Na poziv je treba priložiti tudi 
vzroke za nastanek takšnega stanja. 
 
 
Poseben zakon imajo v Nemčiji že od leta 1975 o zagotavljanju preskrbe z električno 
energijo - Gesetz zur Sicherung der Energieversorgung (Energiesicherungsgesetz 1975) [T9]. 
 
Za zagotavljanje preskrbe "nujnih" odjemalcev, ki potrebujejo energijo za zagotavljanje 
življenjsko pomembnih dobrin ali storitev, se lahko s pravnimi akti med drugim določi: 

• proizvodnja, 

• transport, 

                                                 
5 upravljalec - s tem je v celotnem besedilu, ki se nanaša na ta akt, mišljen upravljalec prenosnega omrežja 
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• hramba,  

• razdeljevanje, 

• poraba  in 

• najvišja cena 

energentov, med drugim tudi električne energije. Za življenjsko pomembne se šteje tudi 
izpolnjevanje posebnih nalog in mednarodne zadolžitve. 
 
Omeji se lahko uporaba energije v smislu krajevne, časovne ali količinske omejitve ali pa 
omejitve za samo določene namene. Omejitev sme trajati samo tako dolgo, dokler se ne 
vzpostavi takšno stanje v omrežju, da omejitev ni več potrebna. 
 
Takšne pravne akte izda zvezna vlada. Te akte lahko izda brez potrditve parlamenta 
neposredno na pristojno ministrstvo ali službo (na primer upravljalca omrežja ali Agencijo za 
energijo). Takšni akti lahko trajajo največ šest mesecev. Za podaljšanje je potrebno pridobiti 
potrditev parlamenta. 
 
Akt lahko izda zvezna vlada tudi pred dejanskim nastopom takšnega stanja če oceni, da bi s 
tem preprečila nastop takšnega stanja. 
 
Pravne akte na področju električne energije (in plina) lahko izdaja tudi Agencija za energijo, 
če gre pri tem za:  

• zagotovitev medregionalnih posebnih interesov glede preskrbe z električno energijo ali 

• poravnavo in uravnavo pretokov znotraj posameznih nemških dežel. 

 
Ugovor ali izpodbojna tožba na vse naštete ukrepe ali pravne akte ne zadrži izvedbe teh 
ukrepov ali aktov. 
 
Če je zaradi uveljavitve katerihkoli navedenih pravnih aktov prišlo do razlastitve ali 
odsvojitve stvari, je razlaščenec upravičen do denarne odškodnine, ki mu jo izplača tisti, ki je 
pravne akte uvedel (država, zvezna dežela,…). 
 
V kolikor se z navedenimi pravnimi akti povzroči takšna škoda, da je oškodovančevo 
preživetje ogroženo, vseeno pa ni prišlo do razlastitve, mu pripada takšna odškodnina, da 
njegovo preživetje ni več ogroženo, ali pa se mu ponudi v zameno druge dobrine. 
 
 
Posebna uredba iz leta 1976 pa natančneje predpisuje zagotavljanje preskrbe z električno 
energijo - Verordnung über die Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung 
(Elektrizitätslastverteilungs-Verordnung -EltLastV) [T10]. 
 
Za zagotavljanje zanesljive preskrbe z električno energijo se vzpostavi sistem za upravljanje s 
porabo električne energije. 
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V ta namen se določijo mesta, ki se opremijo z napravami za razbremenjevanje omrežja. 
Glede na pomembnost teh mest oziroma organa, ki ga je določil se imenujejo: 

• zvezno mesto za razbremenjevanje, 

• območno mesto za razbremenjevanje, 

• skupinsko mesto za razbremenjevanje, 

• okrajno mesto za razbremenjevanje  in 

• okrožno mesto za razbremenjevanje. 

 
Meje območnih mest za razbremenjevanje, ki so natančno navedena v prilogi te uredbe, lahko 
spreminja ali na novo določi Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Ostala (nižja) mesta pa se 
določijo v okviru zakonodaje posameznih zveznih dežel. 
 
Omejevanje uporabe električne energije lahko zadeva podjetja in dejavnosti, ki električno 
energijo proizvajajo, prenašajo ali razdeljujejo. Omejitev se lahko nanaša na: 

• proizvodnjo, prenos, pretvorbo, transformacijo, dodelitev, oddajo, porabo in uporabo 
električne energije; 

• ostale delovne procese, ki uporabljajo električno energijo; 

• upravljanje z blagom, ki je pomembno za oskrbo z električno energijo. 

 
Omejevanje uporabe električne energije lahko zadeva tudi uporabnike in sicer glede 
dodelitve, odjema in uporabe električne energije, kakor tudi glede izklopa iz omrežja. 
 
Omejitev se lahko nanaša tudi na vse akterje na trgu z električno energijo, da v določenem 
roku spremenijo svoje pogodbe za dobavo, odjem ali prenos električne energije.  
 
Naštete omejitve se lahko uvedejo, da bi se zmanjšala ogroženost zagotavljanja preskrbe z 
električno energijo ali da bi se zmanjšali učinki motnje, ki je nastala v sistemu. Pri tem je 
treba kar se da čim bolj upoštevati obstoječe pogodbe in namen lastnih naprav za proizvodnjo 
električne energije. 
 
Ukrepi omejevanja veljajo toliko časa, za kolikor so bili sprejeti oziroma do odprave vzrokov 
za katere so bili sprejeti. 
 
Upravljalec omrežja, ki je zadolžen za posamezno mesto za razbremenjevanje, mora biti 
dobro seznanjen s tehničnimi značilnostmi razbremenjevanja omrežja, kakor tudi s tehničnimi 
značilnostmi in danostmi posameznega omrežja in predvsem strukturo odjemalcev v omrežju. 
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Posebna uredba iz leta 1982 pa natančneje predpisuje zagotavljanje preskrbe z električno 
energijo v času pomanjkanja električne energije - Verordnung zur Sicherung der 
Elektrizitätsversorgung in einer Versorgungskrise (Elektrizitätssicherungsverordnung - 
EltSV) [T11]. 
 
Za pokrivanje življenjsko pomembnih porabnikov električne energije lahko pristojne službe 
za razbremenjevanje omrežja izdajo odločbe: 

• podjetjem in dejavnostim za proizvodnjo, prenos ali rezdeljevanje električne energije, 

• porabnikom električne energije  in 

• podjetjem ter obrtnikom 

za zmanjšanje, povečanje ali kakšno drugo omejitev pri prenosu, razdeljevanju, uporabi 
oziroma proizvodnji električne energije. 
 
Naštete omejitve se lahko uvedejo, da bi se zmanjšala ogroženost zagotavljanja preskrbe z 
električno energijo ali da bi se zmanjšali učinki motnje, ki je nastala v sistemu. Pri tem je 
treba kar se da čim bolj upoštevati obstoječe pogodbe in namen lastnih naprav za proizvodnjo 
električne energije. 
 
Ukrepi omejevanja veljajo toliko časa, za kolikor so bili sprejeti oziroma do odprave vzrokov 
za katere so bili sprejeti. 
 
Izklop določenega oskrbovanega območja je dovoljen le tedaj, kadar zmanjšanje moči in 
ostali ukrepi niso dovolj, da bi preprečili razpad omrežja na določenem območju ali da bi 
takšno stanje odpravili. Pri tem sme biti odjem za javno dobro, kakor tudi za prebivalstvo 
življenjsko pomembne odjemalce kar se da malo moten. Odjem nikakor ne sme biti moten več 
kot štiri ure in mora biti kar se da hitro javno oznanjen. Čas napajanja med dvema omejitvama 
napajanja ne sme biti krajši kot je čas omejitve napajanja. Če je potrebnih več zaporednih 
izklopov je potrebno narediti urnik izklopov in ga takoj javno objaviti. 
 
Pogodbe, ki so bile sklenjene za odpravo ali zmanjšanje težav v omrežju veljajo do odprave 
teh težav. Prav tako veljajo isti čas tudi spremembe v pogodbah, ki so bile vnesene zaradi 
izrednih razmer v omrežju. 
 
Vsi proizvajalci električne energije, katerih skupna inštalirana moč znaša več kot 100 MW in 
ki delno ali v celoti oddajajo električno energijo v omrežje, so dolžni mesečno obveščati 
Agencijo za energijo o stanju svojih naprav po formularju, ki je priložen uredbi. 

4.3 Velika Britanija 

V Veliki Britaniji imajo zaradi svoje relativno izolirane lege, ki povečuje možnost za nastop 
pomanjkanja električne energije, zelo dobro pripravljen sistem razbremenjevanja omrežja 
"rota disconnections" (RD) [T12] in [T13], ki ima osnovo v njihovem "Electricity Act-u" 
[T14]. Sistem so razvili v času naftne krize, a jim ga od 70-ih let prejšnjega stoletja še ni bilo 
potrebno uporabiti, ker na Otoku na srečo od takrat še ni prišlo do večjih sistemskih težav s 
preskrbo z električno energijo.  
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S tem ukrepom ima vlada v Veliki Britaniji možnost, da z različnimi ukrepi (glede na stopnjo 
nevarnosti) uredi razmere: 

• prva stopnja je poziv vsem gospodinjskim odjemalcem, da zmanjšajo porabo 
električne energije;  če to ni dovolj 

• sledi poziv vsem industrijskim odjemalcem, da zmanjšajo porabo električne energije; 
če še to ni dovolj 

• sledijo prekinitve napajanja, ki so začrtane vnaprej (RD). 

V tem primeru državni sekretar obvesti vsako distribucijsko podjetje posebej o tem, koliko 
časa morajo izvajati RD in na kateri stopnji. Prav tako jih obvesti, da so v času izvajanja RD 
dovoljene kršitve komercialnih pogodb o dobavi električne energije, če je to potrebno 
zaradi izvajanja RD. To pomeni, da takrat ni mogoče uveljavljati odškodninske odgovornosti 
zaradi nedobavljene električne energije. 
 
Sistem RD je zasnovan tako, da ščiti tiste odjemalce, katerim bi izvajanje tega sistema 
povzročilo ekstremno velike težave. To so predvsem tiste dejavnosti, ki imajo močan vpliv na 
javno zdravje in varnost. Te dejavnosti so razdelili v tri zaščitene skupine: 

• vitalne ("vital"): transport, energija, voda, kanalizacija, zdravje in komunikacije, 

• hrana ("food"): večja podjetja za pridelavo, predelavo in skladiščenje hrane, 

• ostali ("other"): vse dejavnosti, ki bi jim daljši odklop povzročil resno škodo ali ki 
imajo kontinuiran delovni proces. 

 
Po zadnjih informacijah bodo skupino "hrana" izključili iz skupine zaščitenih odjemalcev ker 
so ugotovili, da njihova vključenost v RD lahko pomeni v najslabšem primeru samo manjšo 
izbiro različnih vrst istega proizvoda na trgovinskih policah (na primer: namesto treh različnih 
vrst določenega živila samo dve različni vrsti), nikakor pa ne pomanjkanja tega živila. 
 
Poleg tega so v te skupine lahko uvrščeni samo tisti odjemalci, ki si zaradi razumljivega 
razloga niso mogli priskrbeti rezervnega napajanja. Pri tem velja poudariti, da mora 
rezervno napajanje omogočati normalno nadaljnje delo. Prav tako pa je potrebno v 
bolnišnicah pred začetkom operacij zagotoviti vsaj dva neodvisna vira napajanja, drugače 
začetek operacije sploh ni mogoč. 
 
Vsi odjemalci, ki niso vključeni v zaščitene skupine, so geografsko razdeljeni v 18 razredov 
po črkah od "A" do "U". Vsaka skupina predstavlja približno 5 % vse porabe. Vsak odjemalec 
ima to črko napisano na svojem računu za električno energijo. V primeru nastopa potrebe po 
RD se v javnih medijih vsaj 48 ur prej to objavi, prav tako pa se na enak način za en teden 
vnaprej objavi, katera skupina (po črkah) bo imela kdaj v tednu triurne redukcije električne 
energije.  
 
Ker se RD napove najmanj 48 ur vnaprej to ne šteje v kvoto nenapovedanih prekinitev. 
 
V najboljšem primeru, ko so RD komaj potrebne, lahko odjemalci računajo na dva do tri 
triurna bloka, ko ne bodo napajani na teden. V najslabšem primeru pa sploh ne bodo napajani. 
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Vsako izmed podjetij oziroma organizacij v Veliki Britaniji naj bi se pripravilo za 3 različne 
scenarije: 

a) Nepričakovan izpad napajanja, ki traja v mestih do 18 ur in na ruralnih območjih do 
enega tedna. 

b) Načrtovana triurna prekinitev v skladu z RD. 

c) Nepričakovan popoln razpad omrežja. V tem primeru se prične omrežje ponovno 
vzpostavljati v roku 12 ur od razpada, najprej v ruralnih območjih, nato pa v roku treh 
dni po vsej državi. 

 
Čeprav se scenarij c) še nikoli ni zgodil, ker proti temu obstoja več varovalk, se vseeno 
pripravljajo tudi nanj. 
 
Kljub vsem tem pripravam pa po njihovih anketah sodeč 43 % vseh organizacij v Veliki 
Britaniji nima pripravljenega načrta, kako postopati v primeru RD. 

4.4 Povzetek 

Iz opisanega lahko povzamemo naslednje: 

• V Avstriji SOPO ni dolžan "za vsako ceno" zagotoviti dovolj električne energije za 
napajanje odjemalcev. Če so stroški za to nesorazmerno visoki, energije ni dolžan 
zagotoviti. 

• V Nemčiji je omejevanje obtežb razdeljeno med državo in zvezne dežele. 

• V Avstriji in Nemčiji lahko v stanju krize v omrežju pristojni organi zahtevajo 
spremembo obstoječih pogodb o dobavi električne energije ali sklenitev novih pogodb, 
ki bi pomagale k izboljšanju v omrežju. 

• V Nemčiji načeloma odjemalci niso upravičeni do škode, ki jim je bila povzročena 
zaradi omejitve obtežbe v času kriznega stanja v omrežju. 

• V Veliki Britaniji imajo odjemalci električne energije na svojih računih napisano v 
katerem razredu (izmed 18.) za omejevanje obtežb so. Razredi so razporejeni 
geografsko. Vse kar morajo nato storiti je, da ob razglasu začetka omejevanja obtežb 
spremljajo sredstva javnega obveščanja, ki objavijo časovni razpored omejitve za 
posamezen razred najmanj 48 ur vnaprej. 

• V Veliki Britaniji velja načelo, da naj si odjemalci sami zagotovijo rezervno 
napajanje, če želijo imeti res neprekinjeno napajanje oziroma napajanje brez daljših 
prekinitev. Izjema so le določene zaščitene skupine odjemalcev, katerih število pa se 
neprestano manjša. V zaščitenih skupinah bodo ostali le tisti odjemalci, ki res nujno 
potrebujejo neprekinjeno napajanje (bolnišnice, javni prevoz,…). 
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5 PREDLOG DOPOLNITVE IN SPREMEMBE SLOVENSKE 
ZAKONODAJE NA PODROČJU ODŠKODNINSKE 
ODGOVORNOSTI ZARADI NEPREDVIDENE 
PREKINITVE DOBAVE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
ZARADI REDUKCIJ 

5.1 Splošno o ustavnopravnih omejitvah pri zakonskem in podzakonskem 
urejanju pravic in obveznosti 

Vprašanje odškodnine Ustava RS ureja (le) v 26. členu. Omenjeni člen opredeljuje pravico do 
povračila škode, ki jo v zvezi z opravljanjem dejavnosti državnega organa, organa lokalne 
samouprave ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali 
organ, ki to dejavnost opravlja. Pravica do odškodnine je torej ustavna pravica le v razmerju 
posameznika do države (v najširšem pomenu besede). Sicer pa je pravica do odškodnine od 
zasebnopravnega povzročitelja škode zakonska kategorija, pri čemer prepoved povzročanja 
škode (neminem laedare) velja za splošno civilizacijsko načelo, ki prepoveduje vsa aktivna in 
pasivna ravnanja (opustitve), s katerimi se utegne povzročiti škoda oziroma zapoveduje 
vsakomur, da se vzdrži ravnanja, s katerim bi drugemu utegnil povzročiti škodo.  
 
Če že Ustava ne določa pravic in obveznosti subjektov,  jih po izrecni določbi Ustave RS (87. 
člen) lahko določa samo zakon. Ustava torej zahteva, da se pravice in dolžnosti (če te niso 
določene že v  sami Ustavi RS) urejajo z zakonom kot pravnim aktom, ki je hierarhično tik 
pod Ustavo in ga (v predpisanem postopku) sprejema Državni zbor, v katerem sedijo izvoljeni 
predstavniki ljudstva. S podzakonskimi predpisi (uredbo vlade, pravilnikom ministra) ali akti, 
izdanimi za izvrševanje javnih pooblastil (npr. sistemskimi obratovalnimi navodili) se pravic 
in obveznosti subjektov ne sme urejati na originaren način. Takšen podzakonski predpis bi bil 
zaradi nedopustnega poseganja v zakonsko materijo neustaven.  

5.2 Vpliv opisanih  izhodišč na urejanje vprašanja odškodninske 
odgovornosti 

 
Glede na zahteve 87. člena Ustave RS se morajo vprašanja, ki se tičejo predpostavk 
odškodninske odgovornosti (originarno) urejati z zakonom. S predpisi izvršilne veje oblasti 
(uredba vlade) ali splošnimi akti nosilcev javnega pooblastila (sistemskimi obratovalnimi 
navodili) posamezna vprašanja odškodninske odgovornosti (kot je npr omejitev višine 
odškodnine, porazdelitev škode med različne subjekte, izključitev odgovornosti za določena 
ravnanja itd) brez ustrezne podlage v zakonu torej ni dopustno urejati, saj gre pri  urejanju 
pravice do odškodnine za materijo, ki mora biti urejena z zakonom.  
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Teoretično mogoči zakonski načini omejevanja odškodninske odgovornosti so naslednji : 
- pravila o obrnjenem/drugačnem dokaznem bremenu pri posameznih elementih odgovornosti 
(npr. vzročni zvezi)  
- omejitev maksimalne višine škode ali abstraktno določanje višine odškodnine 
- domneve in fikcije glede vzročne zveze ali drugih predpostavk odškodnine 
- razporeditev škode tudi na subjekte, ki niso utrpeli odklopa itd.   
 
Vendar pa mora tudi zakonska ureditev upoštevati splošna ustavna načela, med katerimi velja 
izpostaviti zlasti načelo enakosti, ki za drugačno (posebno) urejanje odškodninskih vprašanj 
glede na splošno ureditev zahteva obstoj legitimnega oziroma stvarnega in razumnega razloga 
ter načelo sorazmernosti med zakonskim ciljem in normativno ureditvijo!  

5.3 Vpliv teh izhodišč na oceno veljavne  zakonske ureditve  

 
Glede na navedena izhodišča je veljavna ureditev EZ, ki omogoča odklop posameznih skupin 
odjemalcev, lahko sporna iz dveh vidikov.  
 
Prvi razlog je v sedanji formulaciji 42. člena EZ, na podlagi katerega bo sprejeta nova Uredba 
o omejevanju obtežb in porabi električne energije. Ta za sprejem ukrepov pooblašča Vlado 
RS in ne sistemskega operaterja. Zato bi bila določila uredbe, ki predvidevajo avtomatično 
izvajanje ukrepov oziroma izvajanje ukrepov na podlagi odločitve sistemskega operaterja v 
nasprotju z navedeno zakonsko določbo. Besedilo 42. člena bi bilo tako treba nekoliko 
spremeniti ter predvideti, da na podlagi kriterijev iz uredbe o konkretnih ukrepih odloča 
sistemski operater, ki pa lahko, če je to tehnično izvedljivo, »odločanje« tudi avtomatizira.  
 
Že v zakonu (in ne šele v sistemskih obratovalnih navodilih) pa bi bilo potrebno opredeliti 
tudi osnovne kriterije o tem, kaj so motnje v obratovanju sistema, ki so lahko podlaga 
posebnim ukrepom omejevanja odjema iz omrežja. Sedanje zakonske določbe namreč 
predvidevajo postopke za obratovanje omrežja v kriznih stanjih, vendar pa pojem »krizno 
stanje omrežja« v zakonu ni opredeljen. Najbrž bi bilo že v zakonu primerneje govoriti o 
motnjah v obratovanju sistema, saj je v veljavnih sistemskih obratovalnih navodilih 
omejevanje odjema in/ali razbremenitve v skladu z uredbo predvideno ne le v kriznih stanjih, 
temveč tudi v stanju pripravljenosti in ob nastopu napetostnega zloma. Hkrati pa bi morala 
biti v zakonu podana tudi osnovna izhodišča za oblikovanje prednostnih skupin (npr. izvajanje 
dejavnosti v javnem interesu), pri čemer lahko že zakon določi, da imajo prednost bodisi vse 
gospodarske javne službe bodisi le nekatere (npr zdravstvena oskrba) ali predvidi skupine 
dejavnosti z absolutno prednostjo, za ostale pa pooblasti vlado ali sistemskega operaterja, da o 
njih odloča od primera do primera itd.  

5.4 Ocena veljavne Uredbe o omejevanju obtežb in porabi električne 
energije 

 
Poleg (v točki 5.3. opredeljenih) očitkov glede vsebin, ki jih na originaren način ureja šele 
uredba, čeprav gre za vprašanja, ki bi morala biti zakonska materija, je veljavni uredbi 
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mogoče očitati zlasti nedopustno privilegiranje posameznih subjektov. Uredba je namreč akt, 
ki naj bi vseboval splošne in abstraktne norme. Zato izrecna omemba posameznega subjekta 
(Talum d.o.o.) ni na mestu. Čeprav je vzrok za izpostavitev omenjenega subjekta praktičen, 
ker mu že s kratkotrajna ustavitev dobave elektrike uniči proizvodne naprave, zaradi česar 
utrpi dodatno škodo(in ne le škodo zaradi začasnega neobratovanja), pa je to značilnost 
proizvodnje potrebno bodisi abstrahirati tako, da bo veljala za vse subjekte, ki imajo določene 
značilnosti proizvodnje bodisi v polnosti uveljaviti sedanji 8. člen uredbe, da si mora tak 
subjekt sam zagotoviti nadomestni vir energije. V ostalem pa bi morala uredba slediti 
spremenjeni zakonski ureditvi, ki bi  kot že rečeno morala podati osnovne kriterije za 
določanje različnih skupin odjemalcev električne energije.  

5.5 Vprašanje potrebe po omejitvi višine odškodnine oziroma drugačni 
prerazporeditvi nastale škode 

 
Prikazano je bilo, da je na podlagi veljavne ureditve odškodninske odgovornosti v RS  
mogoča tako poslovna kot neposlovna odškodninska odgovornost sistemskega operaterja in 
drugih udeležencev trga z električno energijo.  
 
Nevarnost odgovornosti sistemskega operaterja je videti zlasti v primeru kršitve obveznih 
ravnanj, predpisanih z zakonom in podzakonskimi predpisi, saj je v teh primerih ravnanje 
sistemskega operaterja (so)vzrok za to, da v sistemu nastanejo okoliščine, ki terjajo odklop 
posameznih (skupin) odjemalcev električne energije.  
 
Ker višina škode navzgor ni omejena, bi ob nastopu širše redukcije oziroma omejevanja 
odjema, sistemski operater ali drug udeleženec trga lahko bil zavezan oškodovancem vračati 
vrtoglave zneske.  
 
Omejevanje višine odškodninske odgovornosti  z izrecno zakonsko določbo je sicer najbolj 
enostavna, vendar z vidika ustavnega načela enakosti potencialno sporna rešitev. Zato bi bilo 
morda smiselno določiti zakonsko prerazporeditev bremena odklopa; bodisi z naložitvijo 
zaveze (sorazmernega) povračila škode osebam, katerim dobava ni bila prekinjena bodisi z 
vzpostavitvijo generalni havariji6 sorodnega instituta za primere odklopa posameznih 
odjemalcev zaradi zagotavljanja stabilnosti omrežja oziroma oskrbe. V slednjem primeru bi  
uporabniki, ki so bili namerno odklopljeni v skupno korist, lahko zahtevali sorazmerno 
povrnitev škode od oseb, ki niso utrpele začasne prekinitve dobave električne energije. Škoda 
pa bi se lahko izplačevala tudi  iz posebnega javnopravnega sklada, v katerega bi na podlagi 
zakonsko določenih kriterijev te javnopravne dajatve vplačevali vsi udeleženci trga z 
električno energijo. 
                                                 
6   Institut generalne (skupne) havarije je star institut pomorskega prava. V Sloveniji ga ureja 1. točka 789. člena 

Pomorskega zakonika, ki skupno havarijo opredeljuje kot vsak namerno in preudarno povzročen strošek ali 
škodo, ki ju povzroči poveljnik ladje, da bi rešil premoženjske vrednosti udeležencev v istem plovbnem 
podjemu pred dejansko nevarnostjo, ki jim skupno grozi. Gre torej za preprost princip, po katerem ob 
dejstvu, da je bilo v pomorskem prometu nekaj namerno žrtvovano v interesu vseh udeležencev, nastalo 
škodo sorazmerno nosijo vsi, katerih premoženje je bilo s takšno žrtvijo rešeno oziroma ohranjeno. Gre za 
princip, ki temelji na naravni pravičnosti. Lastnik premoženje, ki je bilo namerno žrtvovano, v skupno korist, 
ima pravico do sorazmerne povrnitve s strani ostalih udeležencev podjema, katerih premoženje je bilo na tak 
način (torej z žrtvovanjem) rešeno. Pri tem morajo biti izpolnjeni še nekateri nadaljnji pogoji: neposredna 
nevarnost, izredna narava stroškov oziroma škode itd.   
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Predvideti je mogoče tudi nekatere posebnosti postopka uveljavljanja odškodnine; npr. 
obvezen poskus poravnave ali predhodna mediacija kot procesna predpostavka tožbe. 
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ZAKLJUČKI 

Iz analizirane zakonodaje in tehnične regulative lahko sklenemo naslednje. 
 
1. S TEHNIČNEGA STALIŠČA 

 
• V Sloveniji je podlaga za izvajanje omejevanja obtežb (redukcij) električne energije 

zapisana v Energetskem zakonu [T1], Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno 
omrežje električne energije [T2] in Uredbi o omejevanju obtežb in porabe električne 
energije v elektroenergetskem sistemu [T3]. 

 
• Slednja je zastarela, saj se del omejevanja obtežb nanaša na porabnike električne 

energije, ki sploh več ne obstajajo v slovenskem EES-u. Zaradi tega je nujna prenova 
tega akta v skladu s trenutnim stanjem tehnike in možnosti, ki jih ponuja 
avtomatizacija. S tem je nujno povezana tudi prenova podfrekvenčnega 
razbremenjevanja v distribucijskih RTP-jih. 

 
• V praksi izvajanje omejevanja obtežb poteka relativno počasi, saj še ni avtomatizirano. 

Depeše za omejevanje porabe nalaga SOPO odjemalcem iz njegovega omrežja s 
pomočjo telefonskih klicev, kar je zelo zamudno. Zaradi tega je nujna posodobitev 
sistema razbremenjevanja v smislu avtomatizacije, kar novozgrajeni centri vodenja 
distribucijskih omrežij tudi omogočajo. 

 
2. S PRAVNEGA STALIŠČA  
 

• Možnosti za pogodbeno omejevanje odškodninske odgovornosti so izjemno omejene, 
zaradi česar je izjemno pomembno, da se v pogodbi natančno opredelijo pogodbene 
zaveze udeležencev na trgu (da se možnosti začasne prekinitve odjema predvidijo in 
po možnosti konkretizirajo že v pogodbi). 
 

• S predpisi izvršilne veje oblasti (uredba vlade) ali splošnimi akti nosilcev javnega 
pooblastila (sistemskimi obratovalnimi navodili) posamezna vprašanja predpostavk 
odškodninske odgovornosti brez ustrezne podlage v zakonu ni dopustno urejati, saj gre 
pri  urejanju pravice do odškodnine za materijo, ki mora biti urejena z zakonom. 

 
• Potrebno/priporočljivo  bi bilo spremeniti besedilo EZ tako, da bo: 

- EZ v 42. členu sprejem ukrepov omogočal sistemskemu operaterju  
-  da bo že zakon opredelil osnovne kriterije za določanje različnih (prednostnih) 
skupin odjemalcev 
- da bo že zakon v osnovi opredelil, kaj se šteje za motnje v delovanju omrežja in v 
osnovi podal podlago za odklop posameznih (skupin) odjemalcev 
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• V izogib negotovosti o tem, kako bo določbo 79. člena EZ razumelo sodišče, bi veljalo 
natančneje opredeliti pojem in posledice »utemeljenega odklopa« oziroma pomen 
79/2. člena EZ. 
 

• Veljalo bi razmisliti o posebni (drugačni) ureditvi posameznih predpostavk 
odškodninske odgovornosti udeležencev na trgu z električno energijo, predvsem o 
vzpostavitvi posebnega sklada za poplačilo škode ali uzakonitvi generalni havariji 
podobnega instituta ter morda tudi o nekaterih posebnostih postopka pri dokazovanju 
odškodninske odgovornosti. 
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PRILOGA A – SLOVENSKA ZAKONODAJA S PODROČJA 
OMEJEVANJA OBTEŽB 

1. Energetski zakon (EZ-UPB2), Ur.l. RS št. 27/2007 (povzetek) 
 

22. člen 
 
SOPO je po EZ med drugim odgovoren tudi za: 

• zanesljivost oskrbe z električno energijo s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in 
zanesljivost omrežja; 

• upravljanje pretokov električne energije v omrežju in zagotavljanje sistemskih 
storitev; 

• vzpostavitev in nadzor mehanizmov za upravljanje pretokov in izravnave odstopanj v 
omrežju, opredeljenih v sistemskih obratovalnih navodilih prenosnega omrežja 
električne energije; 

• napoved porabe električne energije ter potrebnih energetskih virov z uporabo metode 
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih. 

 
 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za prenosno omrežje mora biti med drugim predpisano: 
  

40. člen 

• postopke za obratovanje omrežij v kriznih stanjih. 
 
 
V 42. členu EZ obravnava omejevanje obtežb tudi v elektroenergetskem omrežju: 

Če pride do nenadnega in nepredvidenega pomanjkanja na trgu energije, pri tem 
pa je ogrožena varnost ljudi in celovitost omrežja, lahko vlada uvede ukrepe, s 
katerimi omeji dobavo energije določenim kategorijam odjemalcev, določi vrstni 
red omejitev, določi način uporabe energije in obvezno proizvodnjo energije. 
Ukrepi smejo trajati najkrajši čas, ki je potreben za odpravo posledic pomanjkanja 
in vzpostavitev normalnega položaja na trgu energije, pri čemer morajo pristojni 
državni organi in izvajalci energetskih dejavnosti storiti vse, da se pomanjkanje 
čimprej odpravi. 
Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena sprejme vlada z uredbo. 
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2. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije 
(SONPO)  Ur.l. RS št. 49/2007 (povzetek) 

 
SONPO so podakt energetskega zakona in predpisujejo zlasti: 

• tehnične in druge pogoje za varno obratovanje prenosnega omrežja z namenom 
zanesljive in kvalitetne oskrbe z električno energijo; 

• tehnične in druge pogoje za priključitev na prenosno omrežje; 

• postopke za obratovanje prenosnega omrežja v kriznih stanjih; 

• način zagotavljanja sistemskih storitev; 

• tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje omrežij različnih sistemskih 
operaterjev; 

• določila o stroških tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitev novih 
proizvajalcev električne energije na prenosno omrežje; 

• kriterije načrtovanja razvoja prenosnega omrežja. 

 

 
Postopki glede razbremenjevanja omrežja: 

 
95. člen 

 
Razbremenjevanje omrežja izvaja sistemski operater v skladu s predpisi, ki urejajo 
omejevanje obtežb. Stopnje razbremenjevanja so podane v razpredelnici A.1. 
 
Razpredelnica A.1 -  Stopnje podfrekvenčnega razbremenjevanja EES 

Stopnja Frekvenca / Hz Ukrep 

I 49,0 10% znižanje obremenitve 

II 48,8 dodatno 15% znižanje obremenitve 

III 48,4 dodatno 15% znižanje obremenitve 

IV 48,0 dodatno 15% znižanje obremenitve 
 
 

96. člen 
 

Odjemalec, priključen na prenosno omrežje, in sistemski operater distribucijskega omrežja 
mora vgraditi in aktivirati releje za podfrekvenčno razbremenjevanje na vsa priključna mesta 
na prenosnem omrežju oziroma na ustrezne SN izvode v skladu s tabelo iz prejšnjega člena in 
o nastavitvah ter vseh spremembah nastavitev obvestiti sistemskega operaterja. 
Za potrebe vzpostavljanja in zagotavljanja otočnega obratovanja lahko s soglasjem 
sistemskega operaterja podfrekvenčno razbremenjevanje na posameznem priključnem mestu 
odstopa od navedenih zahtev. 
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97. člen 
 

Sistemski operater si za namene učinkovitega omejevanja motenj zagotovi možnost ročnega 
daljinskega razbremenjevanja. Sistemski operaterji distribucijskega omrežja in neposredni 
odjemalci morajo v ta namen sistemskemu operaterju omogočiti daljinsko krmiljenje vseh 
odklopnikov, ki sodelujejo v podfrekvenčni shemi razbremenjevanja. 
 

98. člen 
 

Sistemski operater lahko na podlagi pravilnikov, standardov ali strokovnih analiz od 
odjemalca, priključenega na prenosno omrežje, zahteva določeno dodatno moč za 
podfrekvenčno razbremenjevanje in vgradnjo naprav za sistem razbremenjevanja po kriteriju 
hitrosti padanja frekvence (df/dt). V ta namen sklene z odjemalcem pogodbo in poda tehnične 
zahteve za opremo. 
 

99. člen 
 

V času izvajanja omejevanja vodi sistemski operater evidenco in nadzor nad učinki 
omejevanja po posameznih odjemnih mestih. 
 
 

Postopki glede motenega obratovanja omrežja: 
 

137. člen 
 
Za moteno obratovanje se štejejo naslednja stanja: stanje pripravljenosti, krizno stanje, stanje 
razpadanja in stanje vzpostavljanja. 
Presoja ali je stanje sistema normalno ali moteno je v pristojnosti sistemskega operaterja. 
 

138. člen 
 
Sistemski operater je odgovoren in pooblaščen, da z ustreznimi tehničnimi ukrepi prepreči 
širitev motenj in ob nastopu motenega obratovanja v čim krajšem možnem času vzpostavi 
normalno obratovalno stanje. V ta namen pripravi plan postopkov za ukrepanje v primeru 
nastopa motenega obratovanja in si zagotoviti zadostno število proizvodnih enot za namene 
otočnega obratovanja ter proizvodnih enot s sposobnostjo zagona agregata brez zunanjega 
napajanja. Uporabnik, priključen na prenosno omrežje, za svoje naprave izdela plan 
obratovanja ob nastopu motenj, ki mora biti usklajen s planom sistemskega operaterja. 
Postopek usklajevanja vodi sistemski operater. 
S plani usklajeni tehnični ukrepi imajo prednost pred individualnimi interesi uporabnika 
prenosnega omrežja in jih je uporabnik dolžan izvesti v najkrajšem možnem času po dani 
zahtevi s strani sistemskega operaterja. 
 

139. člen 
 
Sistemski operater si s pomočjo daljinskega prenosa podatkov o omrežnih spremenljivkah, 
kot so merilne vrednosti, signali delovanja zaščit, signali okvar na napravah in položajna 
javljanja, v svoje centre vodenja zagotovi pravočasno zaznavanje izrednih obratovalnih stanj. 
Naštete informacije morajo biti v centre vodenja za namene pravočasnega in ustreznega 
ukrepanja posredovane hitro in zanesljivo. 
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Uporabnik, priključen na prenosno omrežje, je sistemskemu operaterju iz svojih naprav 
dolžan brezpogojno omogočiti zajemanje in prenos informacij za pravočasno in zanesljivo 
zaznavanje izrednih obratovalnih stanj. 
 

140. člen 
 

V primeru motenega obratovanja so lahko običajne komunikacijske smeri – zaradi izpadov 
komunikacijskih povezav, posebnih načinov komuniciranja v skladu s podrobneje izdelanimi 
načrti ob nastopu motenj, potreb po hitrem ukrepanju – spremenjene. Spremembe so lahko 
sledeče: 

• operater RCV lahko zaradi potrebe po hitrem ukrepanju komunicira neposredno z 
dežurnim osebjem na proizvodni enoti ali dežurnim osebjem neposrednih odjemalcev 
in distribucijskega podjetja; 

• operater OCV lahko glede na podrobno izdelane plane za izredna obratovalna stanja 
ali na osnovi lastne strokovne presoje glede na potrebo po hitrih ukrepih neposredno 
komunicira z dežurnim osebjem na proizvodni enotah ali dežurnim osebjem 
neposrednih odjemalcev in distribucijskega podjetja. 

• Uporabnik prenosnega omrežja je dolžan ravnati po prejšnjem odstavku tega člena in 
zahteve sistemskega operaterja izvesti znotraj tehničnih zmogljivosti svojih naprav. 

 
141. člen 

 
V stanju pripravljenosti sistemski operater ukrepa: 
 

• v okviru možnosti, ki jih nudijo zakupljene sistemske storitve, 

• z omejevanjem novih dostopov do čezmejnih prenosnih zmogljivosti, 

• z razbremenjevanjem omrežja s prerazporeditvijo proizvodnje, 

• z nakupom ali prodajo električne energije za izravnavo odstopanj od voznega reda, 

• s spremembo topologije prenosnega omrežja ali 

• z omejevanjem porabe odjemalcev, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo. 
 
V tem obratovalnem stanju sistemski operater zagotavlja prenos električne energije po 
veljavnih voznih redih, razen pri proizvodnih enotah iz tretje alineje prejšnjega odstavka. 
Sistemski operater lahko, dokler ni vzpostavljeno normalno obratovalno stanje, zahteva 
preložitev planiranih izklopov elementov EES (DV, TR in proizvodne enote). 
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142. člen 
 

Sistemski operater ob nastopu kriznega stanja izvede ustrezne tehnične ukrepe za 
preprečevanje širjenja motenj in ponovno vzpostavitev normalnega obratovalnega stanja. Ti 
ukrepi lahko poleg ukrepov, ki so predvideni za stanje pripravljenosti, obsegajo še: 

• razbremenitev v skladu z Uredbo o omejevanju obtežb, 

• odpoved dodeljenih dostopov do ČZP, 

• znižanje želenih vrednosti regulatorjev napetosti, blokiranje regulatorjev napetosti na 
transformatorjih prenosnega in distribucijskega omrežja, izklop U/Q optimizacije, 

• izklop uporabnika prenosnega omrežja, ki ogroža stabilno delovanje EES, 

• dvig proizvodnje delovne moči na enotah, ki niso v primarni, sekundarni ali terciarni 
regulaciji frekvence in imajo še ustrezne rezerve, 

• dvig proizvodnje jalove moči, 

• zagon proizvodne enote, ki je v obratovalni pripravljenosti in jih sistemski operater ni 
zakupil v okviru sistemskih storitev, 

• prekinitev del na elementih EES in njihov vklop v najkrajšem možnem času. 
 
Sistemski operater je dolžan poravnati stroške angažirane električne energije v skladu s 
pogodbo oziroma dogovorom, sicer pa v primeru višje sile ni dolžan vnaprej obveščati 
odjemalca oziroma trgovca o izvajanju nujnih ukrepov in ne odgovarja za nastalo škodo 
zaradi prekinitev del na elementih EES, nedobavljene električne energije, neustrezne 
kakovosti dobavljene električne energije in odpovedi čezmejnih prenosnih zmogljivosti. 
V primeru kriznega stanja v sistemu sistemski operater o tem obvestiti sosednje sistemske 
operaterje. 

 
143. člen 

 
Sistemski operater preprečuje nastop napetostnega zloma z naslednjimi možnimi ukrepi: 

• dvigom proizvodnje jalove moči proizvodne enote, 

• s spremembo proizvodnje in pretokov delovne moči, 

• z opozorilom sistemskim operaterjem sosednjih omrežij na nizki napetostni profil, 

• z reduciranjem želene vrednosti regulatorja napetosti v razdelilnih transformatorskih 
postajah, 

• z blokiranjem delovanja regulatorjev napetosti oziroma vgradnjo avtomatov za 
avtomatsko blokado regulatorjev napetosti na transformatorjih z odcepi in 

• kot zadnji ukrep, če so kljub vsem predhodno naštetim ukrepom napetosti še vedno 
nizke, poteka omejevanje odjema v skladu z Uredbo o omejevanju obtežb. 

 
Pri paralelno delujočih transformatorjih operater OCV z usklajenim delovanjem regulatorjev 
napetosti prepreči neželeno kroženje jalovih moči. 
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144. člen 
 

Sistemski operater ob trajnem znižanju frekvence pod 49,8 Hz, ob upoštevanju zmogljivosti 
prenosnega omrežja, z ukrepi iz prejšnjih členov teh navodil, ki so še na razpolago, prepreči 
širjenje motenj in vzpostavi normalno obratovalno stanje. Informacijo o odstopanju frekvence 
posreduje proizvajalcu in odjemalcu, priključenem na prenosno omrežje, ki je dolžan ukrepati 
v skladu z navodili sistemskega operaterja. 
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3. Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v 
elektroenergetskem sistemu (UOO), Ur.l. RS št. 42 in 64/1995 (povzetek 
tehničnega dela) 

 
Zaradi jasnosti in doslednosti navajamo tehnični del UOO v celoti: 
 

1. člen 
 

S to uredbo se določajo kriteriji za omejevanje obtežb in porabe električne energije in ukrepi 
za njihovo izvajanje. 
Z omejitvami po tej uredbi so mišljene omejitve, ki so potrebne zaradi: 

• preprečitve razpada elektroenergetskega sistema, 

• izpada večjih proizvodnjih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne 
energije iz ekoloških razlogov, 

• zaradi pomanjkanja električne energije. 
 

2. člen 
 

Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo izrabiti vse razpoložljive 
možnosti za zagotovitev manjkajoče električne energije (havarijska pomoč, dobava iz 
drugih elektroenergetskih sistemov in obratovanje vseh možnih rezervnih virov ob 
zagotavljanju potrebne obratovalne rezerve), predno začnejo izvajati ukrepe po tej uredbi. 
 

3. člen 
 

Omejitve za preprečitev razpada elektroenergetskega sistema se izvedejo na sledeče načine: 

a) avtomatsko s podfrekvenčno zaščito; 

b) ročno, po predhodni depeši, z odklopi vodov na katere deluje podfrekvenčna zaščita in 
sicer: 

• I. stopnja (49,2 Hz) – čas trajanja izklopa največ dve uri, 

• II. stopnja (48,8 Hz) – čas trajanja izklopa največ ena ura in pol, 

• III. stopnja (48,4 Hz) – čas trajanja odklopa največ ena ura, 

• IV. stopnja (48,0 Hz) – čas trajanja izklopa največ trideset minut. 

 

V primeru omejitev po tem členu, javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije 
niso dolžna predhodno obvestiti uporabnikov o odklopih vodov. 
 

4. člen 
 

Omejitve ob izpadu večjih proizvodnih zmogljivosti ali zaradi znižanja proizvodnje električne 
energije iz ekoloških razlogov se izvajajo z zmanjševanjem porabe za proizvodnjo karbida in 
ferosilicija, industrijske elektrolize in industrijskih peči ter z odklopom predvsem 
uporabnikov na nizki napetosti in to po naslednjem obsegu in stopnjah: 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
                                                STOPNJA OMEJEVANJA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                                       1      2      3       4      5      6 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Zmanjšanje porabe električne  
energije v TALUM Kidričevo z  
odklapljanjem elektrolize v hali B 
do 60 minut v presledku ne krajšem  
od 100 ur                              po potrebi EES 
 
2. Zmanjšanje porabe električne  
energije za proizvodnjo karbida  
in ferosilicija 
   do 50 %                             X 
   do 100 %                                   X      X       X      X      X 
 
3. Zmanjšanje porabe električne  
energije za industrijske peči nad  
250 kVA ali s skupno instalirano  
močjo nad 500 kVA 
   do 25 %                             X 
   do 50 %                                    X 
   do 100 %                                          X       X      X      X 
 
4. Zmanjšanje porabe električne  
energije industrijskim elektrolizam  
nad 500 kVA razen TALUM Kidričevo 
   do 25 %                             X 
   do 50 %                                    X      X       X      X 
 
5. Zmanjšanje porabe z odklopi  
pri polovici, predvsem uporabnikov 
na nizki napetosti 
   – 2 uri/dnevno                                    X 
   – 2 x 2 uri/dnevno                                        X 
   – 2 x 4 ure/dnevno                                               X 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uporabniki, ki se jim omejuje dobava električne energije za industrijske peči, lahko tako 
omejitev izvedejo z manjšo porabo drugih naprav, vendar v obsegu, ki jo določa posamezna 
stopnja za industrijske peči. 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije lahko izvajajo omejitve po tem 
členu le v trajanju do 36 ur s tem, da morajo o omejitvah obvestiti uporabnike preko sredstev 
javnega obveščanja vsaj dve uri pred pričetkom njihovega izvajanja. Izjemoma, ko ni mogoče 
ravnati drugače, je čas za obvestilo lahko tudi krajši. 
Če se elektroenergetske razmere ne izboljšajo, se lahko čas omejitev iz prejšnjega odstavka 
podaljša še za največ 12 ur oziroma se lahko preide na izvajanje omejitev po drugem odstavku 
5. člena. 
 

5. člen 
 

Omejitve zaradi pomanjkanja električne energije se uvedejo v primeru pomanjkanja primarne 
energije ali izpada večjih proizvodnih zmogljivosti, zaradi česar ni dovolj električne energije 
za pokrivanje potreb vseh uporabnikov v času daljšem od 36 ur. 
 
Omejitve iz prejšnjega odstavka se izvajajo z varčevanjem in omejevanjem porabe samih 
uporabnikov. Če te omejitve ne zadoščajo se prične z odklapljanjem posameznih območij do 
največ 8 ur dnevno in to po naslednjem obsegu in stopnjah: 
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-------------------------------------------------------------------------------- 
                                                   STOPNJA OMEJEVANJA 
-------------------------------------------------------------------------------- 
                                         1     2     3     4     5     6     7 
-------------------------------------------------------------------------------- 
1. Zmanjšanje porabe električne  
energije v TALUM Kidričevo 
   do 1 %                                X 
   do 2,5 %                                    X     X     X     X     X 
   – če so omejitve predvidene  
za več kot 50 dni 
   do 50 %                                                                   X 
   – za odklaplanjem elektrolize  
v hali B do 60 minut v presledku  
ne krajšem 
   od 100 ur                                   X     X 
 
2. Zmanjšanje porabe električne  
energije za proizvodnjo karbida  
in ferosilicija 
   do 25 %                               X 
   do 50 %                                     X     X     X 
   do 100 %                                                      X     X     X 
 
3. Zmanjšanje porabe električne  
energije za industrijske peči nad  
250 kVA ali s skupno instalirano  
močjo nad 500 kVA 
   do 10 %                               X 
   do 25 %                                     X 
   do 50 %                                           X 
   do 75 %                                                 X 
   do 100 %                                                      X     X     X 
 
4. Zmanjšanje porabe električne  
energije za preostali del odjema  
pogodbenih uporabnikov 
   do 5 %                                X 
   do 10 %                                     X 
   do 15 %                                           X 
   do 20 %                                                 X 
   do 25 %                                                       X 
   do 30 %                                                             X     X 
 
5. Zmanšanje porabe električne  
energije industrijskim  
elektrolizam nad 500 kVA razen  
TALUM Kidričevo 
   do 25 %                               X     X     X 
   do 50 %                                                 X     X     X     X 
 
6. Zmanjšanje porabe električne  
energije uporabnikov na nizki 
napetosti 
   do 5 %                               X 
   do 10 %                                     X     X 
   do 15 %                                                 X     X 
   do 20 %                                                             X     X 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo o uvedbi omejitev iz tega 
člena te uredbe, najmanj osemnajst ur pred pričetkom njihovega izvajanja, obvestiti 
pogodbene uporabnike neposredno, uporabnike na nizki napetosti pa preko sredstev javnega 
obveščanja. 
 

6. člen 
 

V primeru omejitev, se ne glede na določbe 4. in 5. člena te uredbe, najprej omeji dobava 
električne energije uporabnikom, ki neredno plačujejo porabljeno električno energijo. 
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7. člen 
 

Organi upravljanja javnih podjetij za distribucijo električne energije sprejmejo v šestdesetih 
dneh po uveljavitvi te uredbe seznam podjetij, organizacij in objektov, ki so zaradi 
javnopravnega oziroma drugega specifičnega pomena dejavnosti (bolnice, železniški promet, 
itd.), ki jo opravljajo, izvzeti iz omejitev po tej uredbi. 
Dobava električne energije uporabnikom iz prejšnjega odstavka se lahko omeji, če zaradi 
izklopov celotnih območij napajanje teh uporabnikov ni mogoče. 

 
8. člen 

 
Uporabniki električne energije, ki zaradi kateregakoli razloga na njihovi strani, ne prenesejo 
omejitev porabe električne energije po tej uredbi, si morajo preskrbeti lasten, od 
elektroenergetskega sistema neodvisen vir električne energije. 

 
9. člen 

 
Za izvajanje omejitev v skladu s to uredbo so odgovorni tako uporabniki električne energije, 
kot javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije, kot dobavitelji. 
Glede na razpoložljivo količino električne energije določi javno podjetje za prenos električne 
energije vrsto in stopnjo omejitve dobave električne energije. 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije uporabniku, ki ne omeji porabe 
električne energije v skladu s to uredbo, po predhodnem pisnem opozorilu, ustavijo dobavo 
električne energije. 

 
10. člen 

 
Vsi pogodbeni uporabniki so dolžni izdelati letne načrte za varčevanje in omejevanje porabe 
električne energije za posamezne stopnje omejitev. 
Pri ugotavljanju dovoljenega odjema po tej uredbi, se za uporabnike iz prejšnjega odstavka, 
upošteva pogodbeni odjem, korigiran za odstotek odstopanja od dejanskih potreb po električni 
energiji, v zadnjem enomesečnem obdobju z normalnim obratovanjem. 
Med trajanjem omejitev morajo uporabniki iz prejšnjih odstavkov voditi evidenco o odjemu 
vsak dan in dnevno sporočati podatke dobavitelju. 

 
11. člen 

 
Pri ugotavljanju obsega omejitev za posamezno distribucijsko javno podjetje se upošteva 
odjem, ki je določen s pogodbo med njim in javnim podjetjem za prenos električne energije. 
Za odstopanja od dovoljene porabe je potrebno soglasje slednjega. 
Javna podjetja za prenos in distribucijo električne energije morajo, v sodelovanju s 
pogodbenimi uporabniki, izdelati operativne plane za izvajanje omejitev po tej uredbi. 

 
12. člen 

 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojna elektroenergetska inšpekcija Ministrstva 
za gospodarske dejavnosti. 

 
13. člen 

 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti spremlja učinke ukrepov za omejevanje obtežb in 
porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije in predlaga spremembe te 
uredbe. 


