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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ENERGETSKEGA ZAKONA  

 

I. UVOD 

 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 

 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju EZ-1) je začel veljati 22. 3. 2014. Z 

uveljavitvijo EZ-1 je Republika Slovenija v celoti prenesla tretji energetski sveženj, to je vsebino 

desetih direktiv in posamezne določbe petih Uredb EU, predvsem glede določitve nadzornega organa 

in kazenskih sankcij. Vlada, ministrstvo, pristojno za energijo, in Agencija za energijo so izdali v 

obdobju od uveljavitve zakona pa do sedaj večino podzakonskih predpisov. Na podlagi teh predpisov 

so bile pripravljene podlage za delovanje sistemskih operaterjev, sklenjene koncesijske pogodbe in 

sprejeta večina sistemskih obratovalnih navodil sistemskih operaterjev.  Pri izvajanju EZ-1 ni bilo 

ugotovljenih večjih težav ali pomanjkljivosti. 

 

Kljub navedenemu pa so se v obdobju od uveljavitve EZ-1 do sedaj prepoznale nekatere 

pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti oziroma spremeniti nekatere določbe EZ-1. Razlogi za 

novelo EZ-1 so v: 

- neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv),  

- odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in  

- uskladitve s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020(2014/C  200/01). 

 

Kršitve evropske zakonodaje – odprava nepopolnega prenosa direktiv: 

 

1. Kršitev št. 2016/2049 zaradi nepravilnega prenosa drugega odstavka 13. člena Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL L 

št. 153 z dne 18.6.2010; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU). 

Evropska komisija je po uradni dolžnosti začela preiskavo v zvezi s pravilnim izvajanjem in uporabo 

določb direktive 2010/31/EU v Sloveniji, in sicer z namenom oceniti morebitno neskladnost z 

zakonodajo EU v okviru zadeve EU Pilot 7537/15/ENER. Evropska komisija je poslala uradni opomin 

zaradi nepravilnega prenosa drugega odstavka 13. člena Direktive 2010/31/EU. Evropska komisija 

ugotavlja, da Republika Slovenija ni v celoti izpolnila obveznosti iz drugega odstavka 13. člena 

Direktive 2010/31/EU, kjer je opredeljena obveznost, da morajo biti energetske izkaznice izdane v 

skladu s prvim odstavkom 12. člena Direktive 2010/31/EU, za stavbe, v katerih se na skupni uporabni 

tlorisni površini nad 500 m2  (250m²) pogosto zadržuje javnost, ne glede na to, ali so te stavbe v lasti 

javnih organov oziroma jih ti uporabljajo, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti. V 24. 

točki recitala k Direktivi 2010/31/EU je navedeno, da »obveznost velja za stavbe, ki jih uporabljajo 
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javni organi ali v katerih se pogosto zadržuje javnost, kot so trgovine, nakupovalni centri, 

supermarketi, restavracije, gledališča, banke in hoteli«. Ob sprejemu EZ-1 s strani Evropske komisije 

še ni bilo opredeljeno jasno  tolmačenje tega dela direktive. Ob tem je potrebno upoštevati, da 

obveznost energetskih izkaznic v skladu s šestim odstavkom 334. člena EZ-1 ne velja za :  

- stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, 

- stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti, 

- industrijske stavbe in skladišča, 

- nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih 

klimatskih pogojev, 

- enostavne in nezahtevne stavbe, 

- samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50m². 

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz Direktive je potrebno dopolniti 336. člen EZ-1 tako, da 

obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se 

pogosto zadržuje javnost. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni 

list RS, št. 92/14), ki je izdan na podlagi EZ-1, pa bo v skladu  s spremembo zakona dopolnjen s 

točnimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se dodatna obveznost nanašala. 

 

2. neusklajenost definicij z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter 

razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL EU L št. 315 z dne 14.11.2012; v nadaljnjem 

besedilu: Direktiva 2012/27/EU).  

V skladu z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

energetski učinkovitosti se z novelo zakona dodaja nov pomen izraza, ki navaja, da „učinkovito 

daljinsko ogrevanje in hlajenje“ pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se 

uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje 

ali 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov. Pomen izraza, ki je določen v 

direktivi, je manj zahteven kot je bilo to preneseno v EZ-1. Ker so analize pokazale, da je predpisana 

zahteva zaradi ciljev in posledično zahtevanih investicij do leta 2020 v trenutni situaciji postala težko 

stroškovno opravičljiva, se predlaga uskladitev z zahtevo, navedeno v Direktivi 2012/27/EU. 

 

 

Uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije   

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-I-133/13-24 in U-I-134/13-22  z dne 11. 2. 

2016 odločilo, da je bila osma alineja prvega odstavka 59. a člena Energetskega zakona (Uradni list 

RS, št. 27/07-prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 10/12 in 94/12- ZDoh-2L; v nadaljnjem besedilu: EZ), 

v neskladju z ustavo.  

 

Osma alineja prvega odstavka 59. a člena EZ je določala, da se kot pravica graditi šteje tudi izjava 

investitorja, da je vročil lastnikom zemljišča ponudbo za sklenitev pogodbe o pridobitvi lastninske 

pravice ali stavbne pravice v javno korist v skladu s tretjim oziroma četrtim odstavkom 59. člena EZ in 

odločbo pristojnega upravnega organa o uvedbi postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet 

postopek za pridobitev služnosti v javno korist.  

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v postopku odločilo, da je osma alineja prvega odstavka 59. a 

člena EZ v neskladju z Ustavo, ker zakonodajalec ni predvidel plačila ustrezne denarne odmene za 

čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o 

razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem 

postopku. Ustavno sodišče Republike Slovenije je ocenilo, da je pomenila izpodbijana določba 

prekomeren poseg v lastninsko pravico iz 33. člena Ustave. Zato je bila osma alineja prvega odstavka 

59. a člena EZ v neskladju z Ustavo. 

 

Vsebinsko podobno je besedilo določeno v osmi alineji 475. člena Energetskega zakona (Uradni list 
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RS, št. 17/14 in 81/15). V citirani alineji je določeno, da kot dokazilo pravice graditi šteje tudi sklep 

pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena EZ-1 o uvedbi postopka razlastitve 

oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist.  V teh določbah je EZ-1 

drugače uredil postopek oziroma podlago za pridobitev pravice kakor to zahteva 100. člen Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02,8/04-popr., 58/03-ZZK-1, 33/07-ZPNačrt, 108/09-ZGO-1C 

in 80/10-ZUPUDPP), ne z odločbo upravnega organa o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti,  ampak s 

sklepom pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena EZ-1 o uvedbi postopka 

razlastitve, na katerega ni možna pritožba. Sklep se zaznamuje v zemljiški knjigi. 

 

Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije učinkuje na vse postopke, ki so v teku in se tudi v teh 

postopkih lahko ugotovi neustavnost osme alineje prvega odstavka 59. a člena EZ z enakimi učinki in 

posledicami, kot bi jih imela razveljavitev določila osme alineje prvega odstavka 59. a člena EZ. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije izpodbijane določbe ni razveljavilo, ampak samo ugotovilo njeno 

neskladje z Ustavo, saj je navedena določba EZ med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehala 

veljati.  

 

EZ-1  v osmi alineji 475. člena določa, da je izkazana pravica graditi, če se kot dokazilo predloži 

»sklep pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena EZ-1 o uvedbi postopka 

razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. Glede na 

odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je potrebno dodati še postopek pridobitve plačila 

ustrezne denarne odmene (odškodnine) za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje 

energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma 

pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku.  

 

 

Uskladitev s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020(2014/C  200/01) 

 

V 372. členu EZ-1 je določeno, da se podpora v obliki zagotovljenega odkupa proizvedene elektrike 

izvaja za proizvodne naprave z nazivno močjo do 1  MW.  EZ-1 je bil sprejet marca 2014, tri mesece 

kasneje pa je Evropska komisija objavila nove Smernice za državno pomoč za okolje in energijo 2014-

2020(2014/C  200/01), kjer je prag za zagotovljen odkup omejen za elektrarne z močjo do 500 kW. 

Smernice v 125. točki določajo, da se pomoč lahko podeli le kot premija poleg tržne cene, pri čemer 

proizvajalci električno energijo prodajajo neposredno na trgu, če je moč proizvodne naprave 500 kW 

ali več. Republika Slovenije se je zavezala, da bo v Energetskem zakonu pogoj za zagotovljen odkup 

uskladila s Smernicami, in moč elektrarn, ki želijo pridobiti zagotovljen odkup za proizvedeno 

električno energijo znižala  iz 1MW na 500 kW. Glede na navedeno se z novelo zakona predlaga 

spremembo prve alineje prvega odstavka 372. člena EZ-1, kjer se besedilo »1 MW« nadomesti z 

besedilom » 500 kW«. Pri tej spremembi  gre za spremembo EZ-1, ki jo je potrebno nujno  izvesti, saj 

gre za izpolnitev zaveze iz 11. točke odločbe Evropske komisije
1
. 

 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

 

2.1 Cilji 

 

Razlogi za novelo EZ-1 so predvsem v uskladitvi z dvema direktivama, odločbo Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020(2014/C 

200/01).  

 

Slovenski prag za podeljevanje pomoči elektrarnam OVE in SPTE v obliki zagotovljenega odkupa je  1 

MW, kar je potrebno znižati na 500 kW za proizvodne naprave, ki  bodo vstopile v podporno shemo po 

novem postopku iz 373. člena EZ-1. To je ena od zavez, ki jo je Republika Slovenija dala Evropski 

                                                      
1
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258741/258741_1837725_153_2.pdf 
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komisiji, ki je v postopku priglasitve spremembe sheme državnih pomoči dne 10. 10. 2016 potrdila 

spremembo podporne sheme. Znižanje praga za podeljevanje podpore v obliki zagotovljenega odkupa 

na 500 kW je uskladitev EZ-1 in na njegovi podlagi uvedene podporne sheme za elektriko iz OVE in 

SPTE s Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 

200/1). 

 

2.2 Načela 

 

Predlagani zakon vsebuje enaka načela, kot so vsebovana v sedaj veljavnem Energetskem zakonu. 

Poleg navedenih načel, predlog zakona sledi predvsem naslednjim načelom: 

- načelu usklajenosti z EU zakonodajo in izpolnitve zavez, ki jih je Republika Slovenija dala 

Evropski komisiji; 

- načelu spoštovanja odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

 

2.3 Poglavitne rešitve 

 

a) Predstavitev predlaganih rešitev: 

1. črta se definicija točke št. 36 v 4. členu EZ-1 »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje«, ker je že 

določena v 322. členu EZ-1, kar bo prispevalo h enoznačnemu razumevanju pomena izraza v EZ- 

2. spremeni se besedilo prvega odstavka  200. člena EZ-1 z obveznostjo neodvisnega operaterja 

prenosnega sistema zemeljskega plina, da pri pripravi desetletnih razvojnih načrtov poleg ostalih 

zahtev, pripravi oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske infrastrukture; 

3. v 313. člen se doda nova definicija: »učinkovito ogrevanje in hlajenje« v skladu z določbo 41. 

točke 2. člena Direktive 2012/27/EU; 

4. spremeni se prvi odstavek 322. člena EZ-1, s katerim se definicija »učinkovitega daljinskega 

ogrevanja in hlajenja« natančneje določi; 

5. v 336. členu se doda obveznost izdaje energetskih izkaznic tudi za stavbe, kjer se zadržuje večje 

število ljudi; 

6. v 372. členu EZ-1 se spreminja pogoj za pravico do zagotovljenega odkupa in se znižuje moč 

elektrarne na 500 kW,  določba glede vsebine uredbe, s katero vlada podrobneje ureja področje 

podpor električni energiji iz OVE in SPTE ter način določanja cene energije, ki je pomembna za 

dodelitev podpore; 

7. dopolnijo se podlage v 475. členu za pridobitev služnosti v javno korist in se poleg določila, kaj se 

po zakonu šteje za pravico graditi, določijo tudi postopki za odškodnino za uporabo nepremičnine 

za gradnjo za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do 

izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do 

posesti v razlastitvenem postopku. Odškodnino oceni sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke in 

se določi v višini tržne vrednosti najema take ali primerljive nepremičnine glede na obseg njene 

uporabe za gradnjo; 

8. določi se prehodna določba za investitorje, ki so že začeli graditi; 

9. določi se prehodna določba za uveljavitev kazenske sankcije za lastnike stavb ali delov stavb, v 

katerih se zadržuje javnost; 

 

b) Normativna usklajenost predloga zakona: 

Novela zakona je usklajena z veljavnim pravnim redom in z direktivami. S predlogom zakona 

dopolnjujemo prenos dveh direktiv z dvema določbama, ki jih do sedaj še nismo prenesli v slovenski 

pravni red. 
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Za popolno implementacijo Direktive 2010/31/EU bo potrebno sprejeti še spremembe Pravilnika o 

metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) z navedbo 

klasifikacij objektov, na katere naj bi se ta obveznost nanašala.  

 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 

JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

 

3.1 Ocena finančnih sredstev za državni proračun 

Sprejem zakona ne bo imel vpliva na proračun.  

 

3.2  Ocena drugih javnih finančnih sredstev 

Sprejem zakon ne bo imel vpliva na druga finančna sredstvakot npr. občinske proračune. 

Znižanje praga za podeljevanje podpore v obliki zagotovljenega odkupa na 500 kW je uskladitev 

Energetskega zakona in na njegovi podlagi uvedene podporne sheme za elektriko iz OVE in SPTE s 

Smernicami o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 200/1). 

Zaradi te spremembe bo potrebno za podporno shemo za nove proizvodne naprave zbirati manj 

sredstev za podporo, saj bodo morali upravljavci  naprav z močjo nad 500 kW proizvedeno elektriko 

sami prodajati na trgu in bodo dobili podporo le v obliki premije, ki je od podpore za zagotovljeni odkup 

nižja za povprečno tržno ceno, ki jo določa vsako leto Agencija za energijo.  

 

Sprememba zakona bo vplivala na zavezance, ki bodo morali pridobiti energetsko izkaznico za 

stavbe, v katerih se pogosto zadržuje javnost. Ocenjujemo, da je takih stavb več kot 400. Kar pomeni, 

da je finančna posledica ukrepa predpisanega s predlogom zakona za lastnike gospodarske družbe ali 

samostojne podjetnike posameznike ali fizične osebe 1.535.000,00 EUR za obdobje desetih let.   

 

 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 

SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATERO JE BIL DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

 

Predlog zakona ne predvideva porabe proračunskih sredstev.  

 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 

UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

 

V nadaljebanju navajamo primerjalno ureditev na področju energetskih izkaznic na Danskem, v 

Franciji in Italiji.
2
  

 

Danska 

Direktiva o energetski učinkovitosti stavb je bila na Danskem implementirana z Zakonom št. 585 z dne 

24. junija 2005, z Zakonom št. 636 z dne 19. junija 2012 in s tremi podzakonskimi akti, med njimi tudi 

z aktom o energetski izkaznici stavb (Ministerial Order no. 673 of the 25th of June 2012) (povzeto po 

spletni strani DEA in po EPBD implementation in Denmark 2012). Ceno energetskih izkaznic pa ureja 

poseben akt (Order no. 60 of the 27th of January 2011). Področje energetskih izkaznic je v pristojnosti 

Danske agencije za energijo (Danish Agency for Energy – DEA), kjer od maja 2010 deluje poseben 

oddelek, ki spremlja področje in odgovarja za nadzor ter razvoj politike na tem področju. Predpis o 

energetski učinkovitosti je bil leta 2010 bistveno spremenjen. Z uveljavitvijo reforme leta 2011 je bila 

podaljšana veljavnost energetskih izkaznic s 5 let na praviloma 10 let, v določenih primerih pa na 7 let, 

                                                      
2
 mailto:https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2014/Energetska_izkaznica.pdf 

 

mailto:https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Zborniki_RN/2014/Energetska_izkaznica.pdf
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kar zavisi od potencialnih prihrankov energije. Certificiranje enodružinskih hiš, zgrajenih manj kot 25 

let pred izdajo izkaznice, je možno brez dejanskega ogleda stavbe. Energetsko izkaznico za nekatere 

stavbe je možno izdati na podlagi izračunane ali merjene metode. Merjena metoda se lahko uporabi 

tudi za večstanovanjske hiše, če imajo natančne in ažurirane podatke. Prav tako se ta metoda 

uporablja mdr. za prometne objekte, trgovino na debelo in na drobno, za banke, zavarovalnice, 

pisarne, javno upravo, za hotele, kine, izobraževalne ustanove, bolnišnice, pa tudi za počitniške 

objekte (secondary homes) in za športne objekte. Od leta 1997 dalje je bilo izdanih okoli 1,1 milijona 

energetskih izkaznic. Od zasebnih enodružinskih hiš jo ima okoli 20% stavb. Za javne stavbe velja, da 

jo morajo od julija leta 2012 imeti vse stavbe. Za stavbe, večje od 1000 m2, je zahteva, da morajo 

imeti izkaznico ne glede na to, ali so v zasebni ali javni lasti, in tudi če se najemnik ali lastnik ne 

spreminjata. Če se nepremičnina prodaja ali daje v najem, je treba novemu lastniku ali najemniku pred 

podpisom pogodbe izročiti energetsko izkaznico. Cene energetskih izkaznic za stavbe, manjše od 299 

m2, so regulirane. Določene so najvišje cene, ki so med 775 € in 929 €, kar vključuje tudi DDV. Cena 

je odvisna od velikosti stavbe. Cene za stavbe, večje od 299 m2, niso regulirane, v praksi pa se 

gibljejo med 1,3 in 3 € na m2. Pooblaščeni strokovnjaki morajo plačevati letne pristojbine oz. takse, pa 

tudi takso za izdano energetsko izkaznico (med 17 € in 47 € po podatkih za leto 2010). 

 

Francija 

V Franciji so bile energetske izkaznice uvedene leta 2006 in se imenujejo Diagnostic de performance 

énergétique ali kratko DPE. Do konca leta 2012 jih je bilo izdanih že okoli 5 milijonov. Pravna podlaga 

je Zakon o stanovanjih in o gradnji (Code de la construction et de l'habitation11, gl. člene 134-1 do 

134-5) in številni podzakonski akti. Izkaznico morajo imeti vsi stanovanjski objekti, razen tistih, ki so 

zasedeni manj kot 4 mesece na leto (povzeto po Service-Public). Od leta 2011 jo morajo imeti vse 

nepremičnine, ki se prodajajo ali dajejo v najem. Od leta 2013 morajo imeti vsi javni objekti, večji od 

500 m2, na vidnem mestu DPE, od leta 2015 dalje bo meja 250 m2 (povzeto po EPBD implementation 

in France 2012). Izkaznice veljajo 10 let. DPE opredeljuje dve značilnosti zgradbe: porabo energije in 

vpliv te porabe na emisije toplogrednih plinov. Na prvi strani izkaznice je opredeljena izračunana ali 

merjena poraba energije za ogrevanje, hlajenje, toplo vodo in letni stroški za navedeno. Oznaka oz. 

nalepka uvrsti zgradbo glede na porabo energije v razred A (malo porabljene energije, visoka 

učinkovitost) do razreda G (veliko porabljene energije, slaba učinkovitost). Prava korist DPE pa je v 

priporočilih lastniku, ki vsebujejo predloge izboljšav, ocenjene stroške in prihranke, ter podatek o tem, 

kdaj bi se investicija povrnila. Pooblaščeni strokovnjak priporočila naredi po proučitvi primera 

posamezne zgradbe. Za izdajo izkaznice je obvezno, da si strokovnjak nepremičnino ogleda in oceni 

njeno toplotno učinkovitost, pri čemer upošteva toplotni ovoj hiše (zidove, okna, izolacijo, toplotne 

mostove, zračenje, tesnitev idr.) in vrsto ter kakovost ogrevanja, zračenja in hlajenja (HVAC13) ter 

sistema gretja tople vode. Strokovnjak nato izračuna energetsko učinkovitost stavbe in izda izkaznico 

na podlagi računov za energijo ali na podlagi računske metode. Za novogradnje pa strokovnjak 

preveri, ali je bila dejansko vgrajena oprema, ki so jo vsebovali gradbeni načrti. 

 

Italija 

Po italijanski ustavi je pristojnost za zadeve energetike deljena med državni nivo in 21 dežel in 

avtonomnih pokrajin. To pomeni, da avtonomne enote lahko sprejmejo predpise za implementacijo 

zadevne evropske direktive s pogojem, da njihova ureditev ne nasprotuje evropskim in državnim/ 

nacionalnim načelom. Določijo lahko strožje minimalne predpise o energetski učinkovitosti. Če dežele 

ne sprejmejo svoje ureditve, velja državna. Do konca leta 2012 je 11 dežel in avtonomnih pokrajin 

sprejelo svoje predpise o prenosu direktive EPBD. Na državnem oz. nacionalnem nivoju je kot pravno 

osnovo treba omeniti Zakonodajno uredbo 192/2005, ki med drugim določa minimalne zahteve za 

energetsko učinkovitost in toplotno učinkovitost (t.i. U vrednost) za okna, stene, itd. za novogradnje in 

za večje obnove. Predsedniška uredba št. 59 iz leta 2009 je določila razne metode izračunavanja in 

minimalne vrednosti za sisteme ogrevanja, itd. Na obnovljivo energijo pa se nanaša Zakonodajna 

uredba št. 28/2011. Do leta 2012 je bilo v Italijo dovoljeno, da stavbe z energetsko učinkovitostjo 

najnižjega razreda (G) nimajo izkaznice. Uredba št. 28 iz leta 2011 določa, da morajo vse 

kupoprodajne pogodbe in pogodbe o najemu stavb ali posameznih enot (stanovanja ali pisarne) 

vsebovati določilo, da je kupec prejel informacijo in dokumente o energetski izkaznici nepremičnine. 

Nekaj izjem je bilo za najemne pogodbe, a v pripravi so spremembe, ki določajo certifikacijo za vse 
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nepremičnine, ki se oddajajo v najem. V nekaterih deželah (npr. Emilija-Romanja, Lombardija, Piemot) 

mora biti energetska izkaznica priložena k vsem kupoprodajnim in najemnim pogodbam. V vseh 

deželah je tudi za javne stavbe določeno, da morajo imeti energetsko izkaznico, tako kot zasebne. Po 

podatkih iz leta 2012 pa ni določen noben rok, prav tako ni sankcij za nespoštovanje – izjema sta le 

Valle d'Aosta in Lombardija, ki sta določili rok. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, ažurirana pa 

mora biti, če pride do sprememb npr. v toplotnem ovoju stavbe. Do konca leta 2011 je bilo v Italiji 

izdanih nekoliko manj kot 1,4 milijona energetskih izkaznic, od tega več kot polovico v Lombardiji 

(710.000), sledita Emilija-Romanja in Piemont s po okoli 250.000 izkaznicami. Centralni registri in 

zbirke izdanih izkaznic so konec leta 2012 obstajali v 5 deželah, v 11 so bili šele v pripravi. Tudi sama 

oblika izkaznic se v nekaterih deželah razlikuje. 

 

V Sloveniji Iz Registra podeljenih licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetske izkaznice 

izhaja, da je na dan 2. 2. 2018 podeljenih 388 licenc, v Register pooblaščenih izdajateljev energetskih 

izkaznic na dan 5. 2. 2018 pa 470 izdajateljev. 

 

Razlogi za novelo EZ-1 so predvsem v obstoječi neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv), zato se  

predlogom zakona odpravljajo naslednje očitane kršitve evropske zakonodaje: 

 

1. Kršitev št. 2016/2049 zaradi nepravilnega prenosa drugega odstavka 13. člena Direktive 

2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL L 

št. 153 z dne 18.6.2010; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU). 

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz Direktive je potrebno dopolniti 336. člen EZ-1 tako, da 

obveznost namestitve energetske izkaznice velja tudi za lastnike in najemnike stavb, v katerih se 

pogosto zadržuje javnost. Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni 

list RS, št. 92/14), ki je izdan na podlagi EZ-1, pa bo v skladu  s spremembo zakona dopolnjen s 

točnimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se dodatna obveznost nanašala. 

 

2. neusklajenost definicij z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 

2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi 

direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL EU L št. 315 z dne 14.11.2012; v nadaljnjem besedilu: 

Direktiva 2012/27/EU).  

V skladu z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

energetski učinkovitosti se z novelo zakona dodaja nov pomen izraza, ki navaja, da „učinkovito 

daljinsko ogrevanje in hlajenje“ pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se 

uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje 

ali 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh prej navedenih virov. Pomen izraza, ki je določen v 

direktivi, je manj zahteven kot je bilo to preneseno v EZ-1. Ker so analize pokazale, da je predpisana 

zahteva zaradi ciljev in posledično zahtevanih investicij do leta 2020 v trenutni situaciji postala težko 

stroškovno opravičljiva, se predlaga uskladitev z zahtevo, navedeno v Direktivi 2012/27/EU. 

 

Smernice državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014 -2020 (2014/C  200/01), ki so 

bile sprejete po uveljavitvi EZ-1, v točki 125 določajo, da se pomoč lahko podeli le kot premija poleg 

tržne cene, pri čemer proizvajalci električno energijo prodajajo neposredno na trgu, če je moč 

proizvodne naprave 500 kW ali več. Na to je Slovenijo opozorila Evropska komisija, ko so bile 

priglašene spremembe podporne sheme. V odgovoru se je Republika Slovenija zavezala, da bo v 

spremembah EZ-1 pogoj za zagotovljen odkup uskladila s Smernicami in s spremembami EZ-1 moč 

elektrarn, ki želijo pridobiti premijo za zagotovljen odkup, znižala na 500 kW.  

 

Izjava o skladnosti (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS 

Korelacijska tabela (oblika pdf) – izvoz iz baze RPS 
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6. PRESOJA POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ZAKONA 

 

6.1 Presoja administrativnih posledic  

 

a) v postopkih oziroma poslovanju javne uprave ali pravosodnih organov:  

– razlogi za uvedbo novega postopka ali administrativnih bremen in javni interes, ki naj bi se s 

tem dosegel, 

b) pri obveznostih strank do javne uprave ali pravosodnih organov: 

Predlog zakona na novo uvaja obveznost pridobiti in namestiti energetsko izkaznico na vidno 

mesto za lastnike stavb, v katerih se pogosto zadržuje javnost, kot so trgovine, nakupovalni 

centri, supermarketi, restavracije, gledališča, banke in hoteli. Pravilnik o metodologiji izdelave in 

izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) pa bo v skladu s spremembo zakona 

dopolnjen z navedenimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se to nanašalo. 

6.2 Presoja posledic za okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki, in sicer za: 

        / 

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za: 

  

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za: 

/ 

6.5 Presoja posledic za dokumente razvojnega načrtovanja, in sicer za: 

/ 

6.6 Presoja posledic za druga področja 

           / 

6.7 Izvajanje sprejetega predpisa: 

a) Predstavitev sprejetega zakona: 

Predlog zakona bo objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Posebne delavnice 

ne bodo potrebne. 

b) Spremljanje izvajanja sprejetega predpisa: 

Ministrstvo za infrastrukturo spremlja izvajanje zakona in podzakonskih predpisov.   

 

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA: 

 

/ 

 

8. PODATEK O ZUNANJEM STROKOVNJAKU OZIROMA PRAVNI OSEBI, KI JE SODELOVALA 

PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA, IN ZNESKU PLAČILA ZA TA NAMEN: 

 

      Pri pripravi zakona niso sodelovali zunanji strokovnjaki. 
 

9. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI DELU 

DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 

- Dr. Peter Gašperšič, minister, 

- Mag. Klemen Potisek, državni sekretar, 

- Jure Leben, državni sekretar, 

- Mag. Silvo Škornik, sekretar, 
- Mag. Erik Potočar, sekretar, 
- Maša Vrhovnik, podsekretarka. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

 

 

 

1. člen 

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) se v 4. členu črta 36. točka. 

 

2. člen 

Prvi odstavek 200. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Operater prenosnega sistema pripravi desetletni razvojni načrt omrežja v skladu s četrtim 

odstavkom 30. člena tega zakona in tem členom.«. 

 

3. člen 

V prvem odstavku 313. člena se za 50. točko doda nova 50. a točka, ki se glasi: 

»– 50. a »učinkovito ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem ogrevanja in hlajenja, ki v primerjavi z 

izhodiščnim scenarijem za nespremenjeno stanje znatno in glede na oceno iz analize stroškov in 

koristi stroškovno učinkovito zmanjša vnos potrebne primarne energije za dobavo enote energije 

znotraj ustrezne sistemske meje, pri čemer se upošteva energija, potrebna za ekstrakcijo, pretvorbo, 

prevoz in distribucijo.«. 

 
 

4. člen 

Prvi odstavek 322. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti učinkoviti tako, da distributerji toplote na letni 
ravni zagotovijo toploto iz vsaj enega od naslednjih virov: 
- vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
- vsaj 50 % odvečne toplote, 
- vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali 
- vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej.«. 
 
 

5. člen 

Prvi odstavek 336. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m

2
, ki so v lasti ali uporabi javnega 

sektorja, in v stavbah nad 250 m2, kjer se pogosto zadržuje javnost, mora upravljavec ali lastnik 
stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.«. 
 

6. člen 

V šestem odstavku 372. člena se v prvi alineji besedilo »1 MW« nadomesti z besedilom »500 kW«. 

V enajstem odstavku se v napovednem stavku besedilo »upravičenih do podpor, višino in« nadomesti 

z besedilom »način določanja višine podpor,«. 

V štirinajstem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: 

»Cena, ki jo za posamezno leto določi agencija, se določi v pogodbi kot referenčna cena električne 

energije, znižana za deset odstotkov.«.   

V petnajstem odstavku se v prvem stavku besedilo »1MW« nadomesti z besedilom »500 kW«, za 

besedilom »ki jo za posamezno leto določi agencija« pa se doda vejica in besedilo »znižani za deset 

odstotkov.«. 
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7. člen 

V prvem odstavku 475. člena se besedilo »Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, 

126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13)« 

nadomesti z besedilom: »zakonu, ki ureja graditev objektov.« 

Dodata nova četrti in peti odstavek 475. člena, ki se glasita: 

»(4) Če investitor pridobi gradbeno dovoljenje za gradnjo na določeni nepremičnini na podlagi osme 

alineje prvega odstavka tega člena in začne z gradnjo na tej nepremičnini pred pridobitvijo pravice do 

prevzema posesti na podlagi tega zakona ali zakona, ki ureja razlastitev, pripada lastniku 

nepremičnine odškodnina za uporabo nepremičnine za čas od začetka dejanske uporabe 

nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali do ustanovitve 

služnosti v javno korist oziroma do pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku. O začetku 

dejanske uporabe nepremičnine na podlagi te določbe investitor obvesti organ, pristojen za razlastitev, 

in lastnika nepremičnine. 

(5) Odškodnina iz prejšnjega odstavka se določi v višini tržne vrednosti najema take ali primerljive 

nepremičnine glede na obseg njene uporabe za gradnjo. Višino odškodnine oceni sodno zapriseženi 

cenilec ustrezne stroke, določi pa se v postopku določitve višine odškodnine po predpisih o razlastitvi 

kot njen posebni del.«.«. 

 

 

8. člen 

Za šestim odstavkom 554. člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 

»(7) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena se za določanje višine podpor proizvodnih 

naprav OVE in SPTE, ki so vstopile v podporno shemo pred 22. 9. 2014, do konca veljavnosti pogodb 

o zagotavljanju podpore uporabljajo določbe 7., 8., 12. in 13. člena in prilog I, II in III Uredbe o 

podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 

68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 – EZ-1) ter  5., 9., 10. in 12. člena in 

prilog I, II in III  Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 – 

EZ-1).«. 

 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

9. člen 

Če je investitor začel z gradnjo na podlagi četrtega odstavka 475. člena zakona pred začetkom 

veljavnosti tega zakona, pripada lastniku odškodnina iz petega odstavka 475. člena zakona za čas od 

dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o 

razlastitvi ali do ustanovitve služnosti v javno korist oziroma do pridobitve pravice do posesti v 

razlastitvenem postopku. 

 

10. člen 

Prva alineja osmega odstavka 493. člena tega zakona se za upravljavce ali lastnike stavb nad 250 

m2, kjer se pogosto zadržuje javnost iz prvega odstavka 336. člena tega zakona, začne uporabljati tri 

mesece po uveljavitvi tega zakona. 
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11. člen 

Minister, pristojen za energijo, uskladi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic 

stavb (Uradni list RS, št. 92/14) z določbami tega zakona v treh mesecih od njegove uveljavitve.   

 

 

12. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3699
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III. OBRAZLOŽITVE ČLENOV 

K 1. členu 

Skladno z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

energetski učinkovitosti je bila v EZ-1 s 36. točko 4. člena prenesena definicija »učinkovito daljinsko 

ogrevanje in hlajenje«, ki pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se uporablja 

vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje ali 75 % 

kombinacije takšne energije in toplote. Ta definicija pa je strožja kot to predpisuje Direktiva 

2012/27/EU v 2. členu. Določba pomeni uskladitev z direktivo.  Ker pa je umeščena v splošni del 

obrazložitve pomena izrazov, ki se v zakonu uporabljajo,  se v 4. členu obrazložitev izraza črta in se 

prenese v 322. člen, ki je namenjen učinkoviti rabi energije. 

 

K 2. členu 

Razvojni načrt operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina je opredeljen v 30. členu, Ker 

operater prenosnega sistema deluje kot neodvisni operater, EZ-1 v 200. členu izključuje zahteve iz 30. 

člena EZ-1, ki določa način in vsebino razvojnega načrta. S tem pa tudi izključuje nujne vsebine 

določene v  Direktivi 27/2012/EU, ki so prenesene v 30. člen EZ-1. Za pravilen prenos in izvajanje  

Direktive 27/2012/EU je potrebno spremeniti prvi odstavek 200. člena EZ-1 tako, da je vsebina iz 

četrtega odstavka 30. člena EZ-1 obvezna tudi za razvojni načrt, ki ga pripravi neodvisni operater 

prenosnega sistema zemeljskega plina. 

 

Razvojni načrt mora opredeliti glavno infrastrukturo za prenos elektrike in zemeljskega plina in za 

distribucijo elektrike, ki jo je treba v naslednjih desetih letih zgraditi ali posodobiti za zanesljivo oskrbo 

z elektriko in zemeljskim plinom, varno delovanje omrežij in prilagajanje nadaljnjemu razvoju na 

področju proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, ob uvajanju inteligentnih omrežnih storitev in 

zagotavljanju skladiščnih objektov. Pri tem mora izhajati iz napovedi prevzema energije in moči ali 

zemeljskega plina, ter iz napovedi pokrivanja prevzete elektrike in moči ter zemeljskega plina. 

Razvojni načrt mora vsebovati oceno možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske in 

električne infrastrukture z uravnavanjem obremenitev in interoperabilnostjo, povezanostjo z obrati za 

proizvodnjo energije, vključno z mikroproizvodnjo ter opredeliti časovno dinamiko in finančno 

ovrednotenje načrtovanih investicij in dejanskih ukrepov za stroškovno učinkovite izboljšave v omrežni 

infrastrukturi. 

 

K 3. členu 

V skladu z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 
energetski učinkovitosti se dodaja nova definicija, ki navaja, da „«učinkovito ogrevanje in hlajenje“ 
pomeni sistem ogrevanja in hlajenja, ki v primerjavi z izhodiščnim scenarijem za nespremenjeno 
stanje znatno in glede na oceno iz analize stroškov in koristi stroškovno učinkovito zmanjša vnos 
potrebne primarne energije za dobavo enote energije znotraj ustrezne sistemske meje, pri čemer se 
upošteva energija, potrebna za ekstrakcijo, pretvorbo, prevoz in distribucijo.«. Definicija se potrebuje 
za namen prenosa 14. člena zgoraj navedene direktive in je prenos te definicije vezan na pravilen 
prenos Direktive 2012/27/EU v naš pravni red. 
 
K 4. členu 
 
V skladu z 2. členom Direktive 2012/27/EU se dodaja nova definicija, ki določa, da „učinkovito 
daljinsko ogrevanje in hlajenje“ pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri katerem se 
uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz soproizvodnje 
ali 50 % kombinacije takšne energije in toplote iz najmanj dveh prej naštetih virov. 
 

Prvi odstavek spremembe 322. člena se dopolni z definicijo, ki je bila umeščena v 4. člen EZ-1, kjer je 

bila opredeljena ista vsebina z drugim izrazoslovjem.  V 4. členu se opis tega pojma črta. Vsebinski 
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pomen pojma, kaj je učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ostane enak. 

 

V nadaljevanju tega odstavka je prenesena zahteva direktive, ki je blažja kot je bilo to preneseno v 

opisanem pojmu v 4. členu EZ-1. To pomeni, da je v EZ-1 zahteva navedena za kombinacije takšne 

energije in toplote z vrednostjo 75% in ne 50% kot minimalno zahteva direktiva. Analize in več 

deležnikov opozarjajo, da  je predpisana zahteva zaradi ciljev in posledično zahtevanih investicij do 

leta 2020 v trenutni situaciji postala težko stroškovno opravičljiva in se predlaga uskladitev z zahtevo 

navedeno v Direktivi 2012/27/EU. Ker gre pri teh daljinskih sistemih za investicijske cikle na daljši rok, 

morajo biti cilji znani več let prej. Pomeni, da se v sedanjem času sprejemajo odločite za investicije, ki 

bodo imele velik vpliv na zastavljene cilje tega člena in zato je več kot nujno, da se nove zahteve 

predpiše ob tej spremembi zakonodaje. 

 

Med odvečno toploto se za namen izračuna v skladu z zahtevami iz člena upošteva tudi toplota, ki je 
stranski produkt npr. proizvodnih oz. tehnoloških procesov in bi v primeru, da se ta toplota ne izkorišča 
le ta predstavlja nepovratno izgubo.  
 

Poleg navedenega se v okviru doseganja predpisanih minimalnih deležev lahko upoštevajo v izračunu 

obnovljivi viri samo enkrat pri enem posameznem pogoju, da ne pride do podvajanja pri izračunu (npr. 

z namenom, da niso upoštevani obnovljivi viri istočasno pri soproizvodnji in pogoju zadnje alineje). 

 

K 5. členu 

 

V 12. členu Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski 

učinkovitosti stavb je opredeljena obveznost, da se energetske izkaznice izdajo v skladu s prvim 

odstavkom 12. člena navedene direktive za tiste stavbe, v katerih se pogosto zadržuje javnost, ne 

glede na to, ali so te stavbe v lasti javnih organov oziroma jih ti uporabljajo. Slovenija je v zvezi s tem 

členom prejela pisni opomin s strani Evropske komisije za nepopolni prenos. Ob sprejemu EZ-1 s 

strani EK še ni bilo opredeljeno jasno  tolmačenje tega dela direktive. 

 

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz Direktive 2010/31/EU je potrebno dopolniti 336. člen. Pravilnik 

o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) pa bo v skladu s 

spremembo zakona dopolnjen z navedenimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se to nanašalo. 

Kateri so primerni objekti s stališča zahteve » javnosti«,  bo določeno tako, da se bo obveznost 

nanašala na objekte, ki jih obiskuje in ali se v njih zadržuje večje število ljudi z namenom, da pridobijo 

določeno storitev, informacije ali izdelke. Zahteva pa se ne bo nanašala na objekte, ki jih uporabljajo 

lastniki ali zaposleni samo za namen opravljanja svoje pridobitne dejavnosti storitev, informacij ali 

izdelkov. 

 

K 6. členu 

 

Energetski zakon je bil sprejet februarja 2014 in je predvideval, da  je lahko podpora v obliki 

zagotovljenega odkupa proizvedene električne energije dodeljena za proizvodne naprave z nazivno 

električno močjo manjšo od 1 MW. Nove Smernice državni pomoči za varstvo okolja in energijo za 

obdobje 2014 - 2020 (2014/C 200/01) v točki 125 določajo, da se pomoč lahko podeli le kot premija 

poleg tržne cene, pri čemer proizvajalci električno energijo prodajajo neposredno na trgu, če je moč 

proizvodne naprave 500 kW ali več. Na to je Slovenijo opozorila Evropska komisija, ko so bile 

priglašene spremembe podporne sheme. V odgovoru smo se zavezali, da bomo v Energetskem 

zakonu pogoj za zagotovljen odkup uskladili s Smernicami in moč znižali na 500 kW. 

 

S spremembo določbe enajstega odstavka 372. člena bo vlada z uredbo določala le način določanja 

višine podpor in ne bo potrebno vsakič, zaradi spremembe referenčnih stroškov proizvodnje električne 

energije zaradi sprememb na trgu posamezne tehnologije, zaradi spremembe višine podpore, 

ponovno spreminjati uredbe.   

 

V predlogu za novo uredbo o podporah, ki je bila posredovana Evropski komisiji v okviru priglasitve 

sprememb podporne sheme, je določeno, da mora Agencija za energijo po vsakem razpisu pripraviti 
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in objaviti poročilo o uspešnosti razpisa, iz katerega bo razvidno, za kakšne višine podpor so 

posredovali uspešni investitorji ponudbe pri posamezni tehnologiji, kar bo odražalo dejansko stanje, ki 

obstaja na trgu. Temu ustrezno se bo prilagodilo pogoje za prijavo projektov za naslednji razpis, ko bo 

določena nova praviloma nižja kapica (maksimalna podpora, ki jo lahko zahtevajo investitorji) podpore 

za vsako tehnologijo.  

 

V 372. členu veljavnega  Energetskega zakona je med drugim določeno, da se podpora v obliki 

zagotovljenega odkupa proizvedene elektrike izvaja za proizvodne naprave z nazivno močjo do 1  

MW.  Zakon je bil sprejet marca 2014 tri mesece kasneje pa je Evropska komisija objavila nove 

Smernice za državno pomoč za okolje in energijo  2014-2020, kjer je  prag za zagotovljen odkup 

določen pri 500 kW. 

Slovenski prag za podeljevanje pomoči elektrarnam OVE in SPTE v obliki zagotovljenega odkupa je  1 

MW kar je potrebno znižati na 500 kW za proizvodne naprave, ki  bodo vstopile v podporno shemo po 

novem postopku iz 373. člena Energetskega zakona, kar je ena od zavez, ki jo je Republika Slovenija 

dala Evropski komisiji ob spremembi podporne sheme, da je 10. 10. 2016 potrdila.  Pri tej spremembi  

gre za manjšo spremembo Energetskega zakona, ki pa jo je potrebno nujno  izvesti, saj gre za 

izpolnitev zaveze iz 11. točke odločbe Evropske komisije
3
 ter za uskladitev Smernicami o državni 

pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 200/1). 

Zaradi te spremembe bo potrebno za podporno shemo za nove proizvodne naprave v shemi  zbirati 

manj sredstev za podporo, saj bodo morali upravljavci  naprav z močjo nad 500 kW proizvedeno 

elektriko sami prodajati na trgu in bodo dobili podporo le v obliki premije, ki je od podpore za 

zagotovljeni odkup nižja za povprečno tržno ceno, ki jo določa vsako leto Agencija za energijo. 

S spremembo določbe enajstega odstavka 372.  člena je potrebno vsebino tega  člena uskladiti z 

vsebino 373. člena, ker bo vlada z uredbo  o podporah določala le način določanja višine podpor in ne 

več same višine podpore. Podpora za vsako novo proizvodno napravo, za katero bo predhodno 

projekt uspešno kandidiral  na javnem razpisu Agencije za energijo,  bo določena v višini, ki jo je 

ponudil investitor,  zato je ne bo več določala Vlada RS v uredbi o podporah, kot je veljalo prej.  Kako  

se bodo s časom spreminjali stroški  proizvodnje električne energije zaradi sprememb na trgu 

posamezne tehnologije,  ne bo več spremljala  vlada  s spremembami tarifnega dela uredbe o 

podporah, ker  se bo na javnem razpisu v konkurenčnem postopku pokazalo, kakšne proizvodne 

naprave in s kakšnimi proizvodnimi stroški elektrike je v tistem trenutku možno zgraditi glede na 

razmere  na trgu tehnologij in opreme za izgradnjo proizvodnih naprav.  Zato se v 11. odstavku se  

črta pristojnost vlade, da z uredbo določi višino prispevka. 

 

V predlogu za novo uredbo o podporah( t.j. Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih 

virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim  izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16), ki 

je bila posredovana Evropski komisiji v okviru priglasitve sprememb podporne sheme, je določeno, da 

mora Agencija za energijo po vsakem razpisu pripraviti in objaviti poročilo o uspešnosti razpisa iz 

katerega bo razvidno, za kakšne višine podpor so posredovali uspešni investitorji ponudbe pri 

posamezni tehnologiji, kar bo odražalo dejansko stanje, ki obstaja na trgu. Temu ustrezno se bo 

prilagodilo pogoje za prijavo projektov za naslednji razpis, ko bo določena nova praviloma nižja kapica 

(maksimalna podpora, ki jo lahko zahtevajo investitorji) podpore za vsako tehnologijo. Na ta način se 

bo preprečilo napako,ki se je pripetila pri fotovoltaiki v preteklosti, ko so bile podpore, katerih višina je 

bila ocenjevana administrativno, previsoke, kar je sprožilo balon naložb, ki ga je bilo težko financirati. 

 

V štirinajstem odstavku se  črta besedilo » in  faktorja B za tip naprave,«. Po prejšnji ureditvi  je bil  

faktor B določen v Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. 

RS, št.  37/09,  53/09,  68/09,  76/09,  17/10,  94/10,  43/11,  105/11,  43/12 in 90/12), ki je z 

uveljavitvijo EZ-1 razveljavljena.  V novi  Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov 

energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim  izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16) se po 

novem določa višina obratovalne podpore kot razlika med ceno elektrike proizvodne naprave in 

                                                      
3
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258741/258741_1837725_153_2.pdf 
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referenčno tržno ceno, zato faktor B ni več določen, saj po njem ne bo več potrebe, ker se bo višina 

podpore določala že v startu na podlagi ponudbe prijavitelja na razpis pri oblikovanju katere je že sam 

upošteval  vpliv tehnologije in uporabljenega vira OVE na tržno ceno elektrike iz te naprave, zato za 

faktor B, ki je prej služil temu namenu, ni več potrebe. 

  

V petnajstem odstavku, je treba, zaradi spremembe v štirinajstem odstavku, tudi spremeniti prag moči 

iz 1 MW na 500 kW.  Upravičencem, ki so zaprosili za premijo in še niso sami našli kupca za svojo 

elektriko, ter jo želijo do prejema odločbe o podpori  prodajati centru za podpore, se določijo enaki 

stroški storitve centra za podpore, kot so določeni proizvajalcem iz starih naprav v štirinajstem 

odstavku. 

 

K 7. členu 

 

Odločba Ustavnega sodišča U-I-133/13-24 in  U-I-134/13-22 z dne 4 11.2.2016  povezana z 

razveljavitvijo osme alineje prvega odstavka 59. a člena EZ – katera dokazila se štejejo za pravico 

graditi. EZ-1  v osmi alineji določa, da je izkazana pravica graditi, če se kot dokazilo predloži »sklep 

pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena tega zakona o uvedbi postopka 

razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. Glede na 

odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije je potrebno dodati še postopek pridobitve plačila 

ustrezne denarne odmene (odškodnine) za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje 

energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma 

pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku. 

 

K 8. členu 

 

EZ-1 je razveljavil Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije 

(Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 – 

EZ-1) in Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne 

energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 – 

EZ-1),  ki se lahko uporabljata do sprejema nove uredbe o podporah. Ker se po novem višina podpore 

določa na dražbi in na podlagi ponudbe investitorja, za nove proizvodne naprave v podporni shemi 

prilagajanje višine podpor glede na ceno elektrike na trgu ne bo potekalo kot za naprave, ki so 

vstopale v shemo po stari ureditvi do 22.9.2014. Za slednje je potrebno še naprej ohraniti pravno 

podlago za izplačilo bonusov iz pogodb o zagotavljanju podpor, ki jih je zagotavljala stara ureditev in 

način prilagajanja višine premije v primeru spreminjanja referenčne tržne cene elektrike med leti. 

Glede na navedeno se predlaga, da se uredbi uporabljata do izteka pogodb, ki se izvajajo v skladu z 

navedenima uredbama. 

 

K 9. členu 

 

Prehodna določba povezana s spremembo 475. člena zakona. Postopki v zvezi z odločbo Ustavnega 

sodišča so bili sproženi že več let pred odločitvijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Zato je 

predlagana prehodna določba, s katero se predlaga, da za vse postopke, ki so ob uveljavitvi tega 

zakona že v teku, investitorji v skladu s tem zakonom plačajo odškodnino za uporabo nepremičnine za 

gradnjo za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje 

odločbe o razlastitvi ali ustanovitve služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v 

razlastitvenem postopku.  

 

K 10. členu 

 

Prehodna določba, po kateri se bo nadzor nad obveznostjo namestitve energetske izkaznice na vidno 

mesto na stavbah, v katerih se zadržuje javnost, začela izvajati tri mesece po uveljavitvi zakona. Do 

takrat morajo imeti lastniki stavb možnost, da pridobijo energetsko izkaznico za stavbo, v kateri se 

zadržuje javnost. Glede na ocene je takih stavb več kot 400, kar pomeni, da je potreben primeren rok 

za pridobitev energetskih izkaznic. Šele takrat bo tudi čas za nadzor in inšpekcijsko ukrepanje. 
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K 11. členu 

 

Ta člen določa, da mora pristojni minister v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona izdati podzakonske 

predpise na podlagi določb tega zakona. 

 

K 12. členu 

 

Vacatio legis- uveljavitev zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

 

 

4. člen 
(pomen izrazov) 

  Če ni v posameznem delu zakona pomen izraza določen drugače, imajo v zakonu 
uporabljeni izrazi naslednji pomen: 

1. »ACER« pomeni Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, ustanovljena z Uredbo (ES) 
št. 713/2009; 

2. »biogorivo« je tekoče ali plinasto gorivo, namenjeno uporabi v prometu, proizvedeno iz biomase; 
3. »daljinsko hlajenje« pomeni distribucijo ohlajenih tekočin iz centralnih proizvodnih virov po 

omrežju do končnih odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah;  
4. »daljinsko ogrevanje« pomeni distribucijo pare, vroče ali tople vode iz centralnih proizvodnih virov 

po omrežju do končnih odjemalcev v več zgradbah ali lokacijah;  
5. »distribucija tekočih goriv« pomeni distribucijo tekočih goriv do končnih uporabnikov, ki se ne 

izvaja po distribucijskih cevnih omrežjih; 
6. »distribucija toplote« pomeni prenos toplote po distribucijskem sistemu, ki vključuje tudi dobavo 

končnim odjemalcem; 
7. »distribucijski operater« pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnost distribucijskega 

operaterja električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne povezave z 
drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za 
zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije; 

8. »dolgoročno načrtovanje« pomeni dolgoročno načrtovanje potrebnih naložb v proizvodnjo, 
prenosne in distribucijske zmogljivosti ter druge objekte, za zadostitev povpraševanja sistema po 
električni energiji, zemeljskem plinu in drugih energentih, in za zagotovitev zanesljive oskrbe 
odjemalcev; 

9. »elektrika« pomeni električno energijo; 
10. »elektrooperater« pomeni sistemskega operaterja ali distribucijskega operaterja; 
11. »energetski pregled« pomeni sistematični postopek za namene seznanitve z obstoječo porabo 

energije stavbe ali skupine stavb, industrijskega ali komercialnega procesa, obrata, zasebne ali 
javne storitve, s katerim se opredelijo in ocenijo stroškovno učinkovite možnosti za prihranek 
energije, ter v okviru katerega se poroča o ugotovitvah;  

12. »energija« pomeni vse oblike energentov, kakor so opredeljene v d) točki 2. člena Uredbe (ES) št. 
1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 
304 z dne 14. 11. 2008, str. 1);  

13. »gospodinjski odjemalec« pomeni odjemalca, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin, toploto 
ali drug energetski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje 
trgovskih ali poklicnih dejavnosti;  

14. »končna bruto poraba energije« pomeni energijo ali energent, dobavljen za energetske namene 
industriji, prometu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, 
gozdarstvu in ribištvu, vključno z električno energijo in toploto, ki jo porabi sektor pretvorbe 
energije za proizvodnjo električne energije in toplote, ter izgubami električne energije in toplote pri 
distribuciji in prenosu; 

15. »končna poraba energije« pomeni energijo ali energent, dobavljen za energetske namene 
industriji, prometu, gospodinjstvom, storitvenemu sektorju, vključno z javnim sektorjem, kmetijstvu, 
gozdarstvu in ribištvu, razen dobave sektorju pretvorbe energije;  

16. »končni odjemalec« pomeni fizično ali pravno osebo, ki kupuje energijo za lastno končno rabo;  
17. »lokalna skupnost« pomeni samoupravno lokalno skupnost; 
18. »lokalni energetski koncept« je koncept razvoja lokalne skupnosti ali več lokalnih skupnosti na 

področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z 
energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov; 

19. »napredni merilni sistem« pomeni elektronski sistem, ki lahko meri porabo energije, ob čemer 
doda več informacij kot običajni števec ter lahko pošilja in prejema podatke z uporabo elektronske 
komunikacije; 

20. »nizkoogljične tehnologije« pomeni tehnologije, ki med proizvodnjo toplote ali električne energije 
ne povzročajo emisij ogljikovega dioksida; 

21. »obnovljivi viri energije« so obnovljivi nefosilni viri energije (veter, sonce, aerotermalna, 
hidrotermalna in geotermalna energija, energija oceanov, vodna energija, biomasa, plin, pridobljen 
iz odpadkov, plin iz naprav za čiščenje odplak in bioplin); 
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22. »obveznost glede obnovljivih virov energije« pomeni program podpore, ki zahteva od: 
a) proizvajalcev energije, da v proizvodnjo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov; 
b) dobaviteljev energije, da v dobavo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov; 
c) od porabnikov energije, da v porabo vključijo določen delež energije iz obnovljivih virov;  

23. »odjemalec« je pravna ali fizična oseba, ki kupuje energijo ali gorivo za lastno rabo ali za nadaljnjo 
prodajo;  

24. »operater« pomeni elektrooperater ali operater sistema zemeljskega plina;  
25. »operater distribucijskega sistema« pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja dejavnosti 

distribucije zemeljskega plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj 
distribucijskega sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, 
kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih 
potreb po distribuciji plina; 

26. »operater prenosnega sistema« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnosti prenosa 
zemeljskega plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj prenosnega sistema na 
določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za 
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po transportu plina; 

27. »operater sistema« je operater prenosnega sistema zemeljskega plina ali operater distribucijskega 
sistema zemeljskega plina; 

28. »podjetje za maloprodajo energije« pomeni pravno ali fizično osebo, ki prodaja energijo končnim 
odjemalcem;  

29. »pogodbeno zagotavljanje prihranka energije« pomeni pogodbeni dogovor med koristnikom in 
ponudnikom ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja in spremlja v vsem 
obdobju pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ukrep plačujejo 
sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim 
dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki;  

30. »ponudnik energetskih storitev« pomeni fizično ali pravno osebo, ki opravlja energetske storitve ali 
druge ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektu ali prostorih končnega odjemalca;  

31. »prihranek energije« pomeni količino prihranjene energije, določeno z meritvijo ali oceno porabe 
pred izvedbo ukrepa za izboljšanje energetske učinkovitosti in po njej, ob zagotovljenih normalnih 
zunanjih pogojih, ki vplivajo na porabo energije;  

32. »revizor« je revizijska družba ali samostojni revizor, ki ima po zakonu, ki ureja revidiranje, 
dovoljenje za opravljanje revidiranja; 

33. »sistemski operater« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost sistemskega 
operaterja prenosa električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj na 
določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za 
zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po transportu 
električne energije;  

34. »soproizvodnja« pomeni postopek sočasne proizvodnje toplote in električne ali mehanske 
energije;  

35. »toplota« pomeni toploto v obliki pare, vroče vode, tople vode ali ohlajenih tekočin;  
36. »učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, pri 

katerem se uporablja vsaj 50 % energije iz obnovljivih virov, 50 % odvečne toplote, 75 % toplote iz 
soproizvodnje ali 75 % kombinacije takšne energije in toplote; 

37. »učinkovito individualno ogrevanje in hlajenje« pomeni sistem dobave za individualno ogrevanje in 
hlajenje, ki v primerjavi z učinkovitim daljinskim ogrevanjem in hlajenjem znatno zmanjša vnos 
primarne energije iz neobnovljivih virov, potrebne za dobavo enote energije znotraj ustrezne 
sistemske meje, ali zahteva enak vnos primarne energije iz neobnovljivih virov, vendar ob nižjih 
stroških, pri čemer se upošteva energija, potrebna za pridobivanje, pretvorbo, prevoz in 
distribucijo energije; 

38. »ukrep politike« pomeni regulativni, finančni, davčni, prostovoljni instrument ali instrument o 
obveščanju, ki ga država ali lokalna skupnost uvede in izvaja, da ustvari podporni okvir, zahteve 
ali spodbude, s katerimi zagotovi, da udeleženci na trgu nudijo ali kupujejo energetske storitve ter 
izvajajo druge ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti. 

 
 

200. člen 

(razvoj omrežja) 

 

(1) Ne glede na 30. člen tega zakona, mora operater prenosnega sistema pripraviti desetletni razvojni 

načrt omrežja skladno s tem členom. 
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(2) Operater prenosnega sistema mora vsako leto najkasneje do 1. junija, po posvetovanju z vsemi 

ustreznimi zainteresiranimi stranmi, sprejeti in predložiti agenciji desetletni razvojni načrt omrežja. Za 

prva tri leta tega načrta mora operater prenosnega sistema priložiti tudi naložbeni načrt, usklajen z 

desetletnim razvojnim načrtom in izdelan v skladu z metodologijo iz četrtega odstavka 252. člena tega 

zakona. 

(3) Desetletni razvojni načrt omrežja mora temeljiti na obstoječi in predvideni ponudbi in 

povpraševanju in mora vsebovati učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti 

oskrbe. 

4) Desetletni razvojni načrt omrežja zlasti: 

a) za udeležence na trgu opredeli glavno infrastrukturo za prenos, ki jo je treba v naslednjih desetih 

letih zgraditi ali posodobiti; 

b) vsebuje že sprejete naložbe in opredeli nove, ki jih je treba izvesti v naslednjih treh letih, ter 

c) zagotovi časovni okvir za vse naložbene projekte. 

(5) Operater prenosnega sistema pri pripravi desetletnega razvojnega načrta omrežja oblikuje tudi 

razumne predpostavke o razvoju proizvodnje, oskrbe, porabe in izmenjav z drugimi državami, pri tem 

pa upošteva naložbene načrte za omrežja v Republiki Sloveniji, regionalna omrežja in omrežja, ki 

pokrivajo celotno Evropsko unijo, ter naložbene načrte za skladišča in obrate za UZP. 

(6) Agencija se mora o desetletnem razvojnem načrtu omrežja posvetovati z vsemi dejanskimi in 

možnimi uporabniki sistema, in sicer na odprt in pregleden način. Od oseb ali podjetij, ki izjavijo, da so 

možni uporabniki sistema, lahko zahteva, da svoje trditve utemeljijo.  

(7) Agencija mora objaviti rezultate posvetovalnega postopka in zlasti možne potrebe po naložbah na 

svoji spletni strani, ter o njih obvestiti operaterja prenosnega sistema. 

(8) Agencija preuči, ali desetletni razvojni načrt omrežja pokriva potrebe po naložbah, ki so bile 

opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je razvojni načrt omrežja v skladu z nezavezujočim 

desetletnim razvojnim načrtom omrežja za Evropsko unijo iz b) točke tretjega odstavka 8. člena 

Uredbe (ES) št. 715/2009. Če obstajajo dvomi glede skladnosti z razvojnim načrtom omrežja za 

Evropsko unijo, se agencija o tem posvetuje z ACER.  

 

(9) Agencija lahko od operaterja prenosnega sistema zahteva spremembo desetletnega razvojnega 

načrta in naložbeni načrt za njegova prva tri leta. Operater prenosnega sistema mora predložiti 

agenciji z njenimi zahtevami usklajen desetletni razvojni načrt in naložbeni načrt, najkasneje v dveh 

mesecih od prejema zahtev agencije. 

(10) Na desetletni razvojni načrt omrežja mora dati soglasje agencija. 

 

313. člen 
(pomen izrazov) 

 
(1) V tem delu zakona imajo posamezni izrazi naslednji pomen: 
1. »aerotermalna energija« je energija, ki je shranjena v obliki toplote v zraku okolice; 
2. »biomasa« je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, ostankov in odpadkov biološkega izvora iz 

kmetijstva (vključujoč rastlinske in živalske substance), gozdarstva in z njim povezanih 
proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in ribogojstvom, kot tudi biološko razgradljiva frakcija 
industrijskih in komunalnih odpadkov; 

3. »dati na trg« pomeni prvič ponuditi proizvod, povezan z energijo, na trgu Evropske unije z 
namenom distribucije ali uporabe v Evropski uniji, za plačilo ali brezplačno, ne glede na vrsto 
prodaje (prodajno tehniko); 

4. »dati v uporabo« pomeni prvo uporabo proizvoda, povezanega z energijo, za predviden namen s 
strani končnega uporabnika v Evropski uniji;  

5. »dobava« pomeni prodajo, vključno z nadaljnjo prodajo, energije odjemalcem; 
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6. »dobavitelj energije« pomeni pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost dobave;  
7. »distributer proizvoda, povezanega z energijo« je vsaka pravna oseba, podjetnik ali posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči 
dostopnost proizvoda, povezanega z energijo, na trgu ali v uporabi; 

8. »dobavitelj proizvoda, povezanega z energijo« je proizvajalec, njegov pooblaščeni zastopnik v 
Evropski uniji ali uvoznik, ki da proizvod, povezan z energijo, na trg ali v uporabo v Evropski uniji. 
Če teh ni, se za dobavitelja šteje druga fizična ali pravna oseba, ki da proizvode, povezane z 
energijo, na trg, ali v uporabo; 

9. »dostopnost proizvoda na trgu« pomeni vsako dobavo proizvoda, povezanega z energijo, za 
distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi 
odplačno ali brezplačno; 

10. »drugi bistveni viri« pomeni vodo, kemikalije ali katero koli drugo snov, ki jo proizvod, povezan z 
energijo, porabi pri normalnem delovanju; 

11. »Eko sklad« je Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen z Zakonom o varstvu okolja 
(Uradni list RS. št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13); 

12. »električna energija iz obnovljivih virov energije« je električna energija, ki jo proizvedejo 
proizvodne naprave, ki uporabljajo samo obnovljive vire energije, kot tudi del električne energije, ki 
jo iz obnovljivih virov energije proizvedejo kombinirane proizvodne naprave, ki uporabljajo tudi 
neobnovljive vire energije, vendar brez električne energije iz črpalnih hidroelektrarn in drugih 
sistemov za skladiščenje energije; 

13. »energetska izkaznica stavbe« je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s 
priporočili za povečanje energetske učinkovitosti;  

14. »energetska storitev« pomeni fizikalni učinek, korist ali ugodnost, ki izhaja iz kombinacije energije 
in energetsko učinkovite tehnologije ali ukrepa, ki lahko vključuje potrebno obratovanje, 
vzdrževanje in nadzor za opravljanje storitve, in se opravi na podlagi pogodbe ter za katero se je 
izkazalo, da v običajnih okoliščinah preverljivo in merljivo oziroma ocenljivo izboljša energetsko 
učinkovitost ali prihrani primarno energijo;  

15. »energetska učinkovitost stavbe« pomeni izračunano ali izmerjeno količino energije, potrebno za 
zadovoljevanje potreb po energiji, povezanih z običajno uporabo stavbe, ki med drugim vključuje 
energijo za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, toplo vodo in razsvetljavo; 

16. »energetska učinkovitost« je razmerje med doseženim učinkom, storitvijo, blagom ali energijo ter 
vloženo energijo;  

17. »distributer energije« pomeni fizično ali pravno osebo, tudi operaterja distribucijskega sistema, ki 
je odgovorna za prenos energije zaradi dobave končnim odjemalcem ali distribucijskim postajam, 
ki energijo prodajajo končnim odjemalcem;  

18. »geotermalna energija« je energija, ki je shranjena v obliki toplote pod trdnim zemeljskim 
površjem; 

19. »hidrotermalna energija« pomeni energijo, ki je shranjena v obliki toplote v površinski vodi;  
20. »indeks pozidanosti« pomeni razmerje med tlorisno površino stavb in površino zemljišč na 

določenem ozemlju;  
21. »izboljšanje energetske učinkovitosti« pomeni povečanje energetske učinkovitosti zaradi 

tehnoloških, vedenjskih ali gospodarskih sprememb;  
22. »koristna toplota« je toplota, proizvedena v postopku soproizvodnje za zadovoljitev ekonomsko 

opravičljivega povpraševanja po toploti oziroma hlajenju. Ekonomsko opravičljivo povpraševanje 
je povpraševanje, ki ne presega potreb po toploti ali hladu in ki bi ga bilo treba sicer zadovoljiti po 
pogojih na trgu s postopki za proizvodnjo toplote ali hladu, različnimi od soproizvodnje; 

23. »mala soproizvodnja« je proizvodna naprava za soproizvodnjo z instalirano močjo, manjšo od 1 
MWe;  

24. »mikro soproizvodnja« je proizvodna naprava za soproizvodnjo z maksimalno močjo, manjšo od 
50 kWe; 

25. »nazivna električna moč« je najvišja trajna električna moč (brez časovnih omejitev) proizvodne 
naprave, za katero je ta izdelana in je navedena na napisni ploščici na proizvodni napravi oziroma 
jo je mogoče razbrati iz proizvajalčevih specifikacij ali pa je določena na podlagi prevzemnih 
meritev; 

26. »nedovoljena raba nalepke« pomeni rabo nalepke, s katero se označuje energijski razred, v 
katerega se proizvod uvršča, ki je v nasprotju s predpisi;  

27. »neto proizvedena električna energija« je proizvedena električna energija v proizvodni napravi, 
zmanjšana za električno energijo, porabljeno za delovanje same naprave; 

28. »nazivna izhodna moč klimatskega sistema« je največja toplotna moč, za katero proizvajalec 
navede in zagotavlja, da jo je mogoče dosegati ob podani učinkovitosti pri neprekinjenem 
delovanju; 
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29. »nova proizvodna naprava« pomeni napravo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije oziroma s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, pri kateri od njenega prvega obratovanja 
do vložitve popolne vloge za dodelitev podpore po tem zakonu še ni preteklo več kot eno leto. Za 
prvo obratovanje proizvodne naprave se šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja za obratovanje 
proizvodne naprave oziroma datum prvega priklopa na omrežje, če pridobitev uporabnega 
dovoljenja za proizvodno napravo ni predpisana. Če je proizvodna naprava dejansko obratovala 
že pred tem datumom, agencija za določitev starosti proizvodne naprave ugotovi datum začetka 
obratovanja v ugotovitvenem postopku; 

30. »nova stavba« je novozgrajena stavba, kot jo določajo predpisi s področja graditve objektov; 
31. »obsežna prenova« pomeni prenovo, katere stroški presegajo 50 % vrednosti naložbe za novo 

primerljivo proizvodno napravo;  
32. »okoljsko primerna zasnova« pomeni sistematično integracijo okoljskih vidikov v zasnovo 

proizvoda, da bi se izboljšala okoljska učinkovitost proizvoda v njegovi življenjski dobi; 
33. »osebe javnega sektorja« so državni organi, uprava samoupravnih lokalnih skupnosti, javni 

zavodi, javni gospodarski zavodi, javni skladi, javne agencije in ustanove, katerih ustanovitelj je 
država ali občina; 

34. »podatkovna kartica proizvoda« pomeni standardno preglednico podatkov v zvezi s proizvodom, 
povezanim z energijo; 

35. »pooblaščeni zastopnik« pomeni vsako fizično ali pravno osebo s sedežem v Evropsk i uniji, ki je 
pridobila pisno pooblastilo proizvajalca za opravljanje vseh ali dela obveznosti in formalnosti v 
zvezi s proizvodi, povezanimi z energijo, v njegovem imenu; 

36. »posamezni ukrep« pomeni ukrep, ki zagotovi preverljivo in merljivo ali ocenljivo izboljšanje 
energetske učinkovitosti ter je sprejet kot rezultat ukrepa politike;  

37. »potrdilo o izvoru« je javna listina v elektronski obliki, ki dokazuje, da je določena količina 
električne energije proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov 
energije; 

38. »povezovalec« pomeni ponudnika storitev povpraševanja, ki kombinira več kratkotrajnih bremen 
porabnika, z namenom da jih proda, lahko tudi na dražbi, na organiziranih trgih z energijo;  

39. »prihranek primarne energije« je prihranek energije, dovedene z gorivom, ki ga ustvari proizvodna 
naprava s soproizvodnjo, v primerjavi z ločeno proizvodnjo električne energije in toplote; 

40. »priključitev na omrežje« je fizična priključitev ali priklop na energetsko omrežje pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom; 

41. »program podpore« pomeni vsak instrument, program ali mehanizem, ki spodbuja energetsko 
učinkovitost ali uporabo energije iz obnovljivih virov z zmanjševanjem stroškov te energije, 
povečanjem cene, po kateri se lahko prodaja, ali povečanjem količine nabavljene energije na 
podlagi obveznosti glede obnovljive energije ali drugače. Sem med drugim spadajo naložbena 
pomoč, davčne oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, programi podpore, ki zavezujejo k uporabi 
obnovljive energije, vključno s programi, ki uporabljajo zelene certifikate, in neposredni programi 
zaščite cen, vključno s tarifami za dovajanje toka in plačili premij; 

42. »proizvajalec proizvodov, povezanih z energijo« pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki izdeluje 
proizvode, povezane z energijo, ali se zanj načrtujejo ali izdelujejo in ki jih trži pod svojim imenom 
ali blagovno znamko; 

43. »proizvod, povezan z energijo« pomeni vsak proizvod, ki med uporabo vpliva na porabo energije 
ter je dan na trg ali v uporabo, vključno z deli, namenjenimi vgradnji v proizvode, povezane z 
energijo, ki so dani na trg oziroma v uporabo kot posamezni deli, namenjeni končnim 
uporabnikom, in za katere se lahko naredi samostojna ocena okoljske učinkovitosti; 

44. »proizvodna naprava« je sklop opreme in instalacij, ki pretvarjajo druge vrste energije v električno 
energijo in lahko samostojno obratuje; 

45. »sistem upravljanja energije« pomeni sklop medsebojno povezanih ali medsebojno delujočih 
elementov načrta, ki določa cilj energetske učinkovitosti in strategijo za doseganje tega cilja;  

46. »skoraj nič-energijska stavba« pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma 
zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri 
proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini;  

47. »stavbe oseb javnega sektorja« so vse stavbe, ki so v lasti oseb javnega sektorja in se uporabljajo 
za opravljanje njihove dejavnosti, na podlagi zakonitega pravnega naslova; 

48. »stroškovno optimalna raven« raven energetske učinkovitosti, ki vodi v najnižje stroške med 
ocenjenim ekonomskim življenjskim ciklom, pri čemer se najnižji stroški določijo ob upoštevanju 
stroškov naložb, povezanih z energijo, stroškov vzdrževanja in operativnih stroškov (vključno s 
stroški energije, energijskimi prihranki, kategorijo zadevne stavbe in zaslužki od proizvedene 
energije), kjer je to primerno, in stroškov odstranjevanja, kjer je to primerno. Stroškovno optimalna 
raven se nahaja v območju ravni učinkovitosti, kjer je analiza stroškov in koristi, izračunana med 
ocenjenim ekonomskim življenjskim ciklom, pozitivna;  
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49. »toplotna črpalka« pomeni stroj, napravo ali sistem, ki prenaša toploto iz naravnega okolja (zrak, 
voda ali zemlja) v stavbo ali za uporabo v industriji, in sicer s preusmeritvijo naravnega toka 
toplote, tako da ta potuje od nižje temperature k višji. Pri povratnih toplotnih črpalkah je možno 
tudi prehajanje toplote iz stavbe v naravno okolje;  

50. »trgovec proizvodov, povezanih z energijo« pomeni trgovca na drobno ali drugo osebo, ki 
proizvode, povezane z energijo, končnemu uporabniku prodaja, oddaja v najem, ponuja na obroke 
ali razstavlja (daje na ogled); 

51. »uvoznik proizvoda, povezanega z energijo« je pravna oseba ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost s sedežem v Evropski uniji in proizvode, povezane z energijo, daje na trg 
Evropske unije iz tretjih držav; 

52. »varčevalni potencial« je delež energije v skupnem obsegu rabe energije pri končnem porabniku, 
ki ga je možno znižati z ekonomsko utemeljenimi vlaganji; 

53. »večja prenova« je rekonstrukcija ali vzdrževanje stavbe, pri kateri se prenavlja več kot 25 % 
površine ovoja stavbe; 

54. »zasnova proizvoda« pomeni vrsto postopkov, ki pretvarjajo pravne, tehnične, varnostne, 
funkcionalne, tržne ali druge zahteve v tehnične lastnosti proizvoda, katerim mora proizvod, 
povezan z energijo, ustrezati; 

55. »zavezana stran« pomeni distributerja energije ali podjetje za maloprodajo energije, ki ga 
zavezuje sistem obveznosti energetske učinkovitosti. 

 

(1) Izrazi, ki urejajo področje graditve objektov, in ki niso opredeljeni s tem zakonom, imajo enak 
pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo graditev objektov. 

 
 

322. člen 

(obvezna uporaba obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne toplote v sistemih daljinskega 

ogrevanja) 

 

(1) Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti učinkoviti. Distributerji toplote morajo 
zagotoviti, da je na letnem nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:  

- vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije,  
- vsaj 50 % odvečne toplote,  
- vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali  
- vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej. 
 

(2) Preverjanje obveznosti iz prejšnjega odstavka na podlagi poročil iz 311. člena tega zakona izvaja 
agencija. Agencija do 1. maja za preteklo leto objavi, kateri sistemi daljinskega ogrevanja so 
energetsko učinkoviti. 

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena, se vrednosti iz prvega odstavka tega člena lahko 
dosežejo tudi v več omrežjih na območju iste lokalne skupnosti, če tako določa lokalni energetski 
koncept. 

 

336. člen 

(obveznost namestitve energetske izkaznice) 

 

(1) V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega 
sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto.  

(2) Vrste stavb za katere velja obveznost iz prejšnjega odstavka podrobneje predpiše minister, 
pristojen za energijo. 
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372. člen 

(podpora za električno energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom) 

 

(1) Če stroški proizvodnje električne energije, vključno z normalnim tržnim donosom na vložena 
sredstva, v napravah z veljavno deklaracijo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije ter s soproizvodnjo z visokim izkoristkom presegajo ceno električne energije, ki jo je za 
tovrstno električno energijo mogoče doseči na trgu, se proizvajalcem za to električno energijo lahko 
dodelijo podpore. 

(2) Podpore se namenjajo za proizvodne naprave na obnovljive vire energije, ki ne presegajo 10 MW 
nazivne električne moči, razen za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, kjer je ta meja 50 
MW, ter za proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ne presegajo 20 MW nazivne 
električne moči in ki so bile izbrane na podlagi odprtega javnega poziva agencije za energijo iz 373. 
člena tega zakona. 

(3) Vrste energetskih tehnologij za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in proizvodne 
naprave za soproizvodnjo, ki so lahko ob upoštevanju prejšnjega odstavka upravičene do podpor, 
določi vlada z uredbo.  

(4) Če tako določi vlada, so lahko do podpor upravičene tudi proizvodne naprave iz tehnologij, ki niso 
zajete v uredbi iz prejšnjega odstavka, če izkoriščajo energetske vire, ki ustrezajo opredelitvi 
obnovljivih virov energije, ali energetske tehnologije in njihove kombinacije, ki ustrezajo opredelitvi 
soproizvodnje z visokim izkoristkom. V tem primeru lahko vlada določi letne kvote za dodeljevanje teh 
podpor ali druge pogoje za pridobitev podpore. 

(5) Podpora ne sme omogočati prejemniku, da so prihodki v zvezi z obratovanjem naprave za 
proizvodnjo električne energije, za katero prejema podporo, večji od stroškov iz prvega odstavka tega 
člena. Če prejemnik podpore prejme tudi drugo državno pomoč, se podpora električni energiji iz te 
naprave, v odvisnosti od zneska prejete pomoči, zmanjša. 

(6) Podpora se izvaja kot: 

- zagotovljen odkup proizvedene električne energije, dobavljene v javno omrežje električne energije, 
po ceni, ki jo določi vlada, za proizvodne naprave z nazivno električno močjo manjšo od 1 MW; 

- finančna pomoč za tekoče poslovanje za ostale proizvajalce.  
(7) Če proizvajalec iz prve alineje prejšnjega odstavka namesto zagotovljenega odkupa samostojno 
proda proizvedeno električno energijo, je upravičen do finančne pomoči za tekoče poslovanje. V tem 
primeru je za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo odgovoren član 
bilančne sheme, ki mu proizvodna naprava pripada. Vlada določi največje število dovoljenih menjav 
glede načinov izvajanja podpor in minimalno trajanje. V primeru samostojne prodaje so stranke 
pogodbe o dobavi dolžne pogodbeno ceno samostojno prodane električne energije razkriti agenciji, ki 
pridobljene podatke uporablja za analizo podporne sheme ter jih lahko objavlja in posreduje centru za 
podpore v agregirani obliki, iz katere ni razvidna vrednost posamezne pogodbe. 

(8) Podpora se lahko podeli obnovljenim proizvodnim napravam, pri katerih investicija predstavlja več 
kot 50 % investicije v enako novo napravo. Pri napravah za soproizvodnjo z visokim izkoristkom se 
podpora zagotavlja deset let po obnovi ter za proizvodne naprave na obnovljive vire energije 15 let po 
obnovi.  

(9) Podporo je mogoče pridobiti le za proizvedeno električno energijo, za katero je predloženo 
veljavno potrdilo o izvoru.  

(10) Posamezna podpora se lahko izvaja za: 

- nove proizvodne naprave električne energije s soproizvodnjo z visokim izkoristkom deset let; 
- nove proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov energije 15 let; 
- za starejše naprave tudi za krajši čas, ki predstavlja razliko med dejansko starostjo proizvodne 

naprave, računano od začetka prvega obratovanja naprave, in zgoraj določenim najdaljšim rokom 
za izvajanje podpore. Trajanje zagotavljanja podpore se določi z odločbo o dodelitvi podpore.  

(11) Vlada podrobneje predpiše vrste energetskih tehnologij, upravičenih do podpor, višino in trajanje 
posamezne vrste podpore, pogoje za pridobitev podpore, način pridobitve podpore, postopek za 
znižanje ali odvzem podpore in druga vprašanja podeljevanja in koriščenja podpore. Pri tem mora 
upoštevati naslednja merila: 

- višino in trajanje potrebne pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodnje električne energije, 
upoštevajoč pri tem vse že pridobljene koristi; 
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- trajnostno naravo proizvodnje električne energije s poudarkom na trajnostnem načinu proizvodnje 
in rabe biomase; 

- pozitivne učinke pri doseganju zastavljenih ciljev, zlasti pri zniževanju izpustov toplogrednih plinov 
pri proizvodnji električne energije; 

- pogoje in omejitve za podpiranje novih proizvodnih naprav z vidika odobrenega obsega sredstev, 
potrebnih za izvajanje podporne sheme; 

- skladnost s cilji okoljske, prostorske, kmetijske in drugih politik; 
- velikost družbe, ki za proizvodno napravo prejema podporo, in tržni delež, ki ga ima na trgu z 

električno energijo oziroma ga bo imela. 
(12) Vlada lahko določi, da so do obratovalne podpore upravičene tudi proizvodne naprave na lesno 
biomaso, ki zaradi starosti ne izpolnjujejo več pogojev za vstop v podporno shemo, če zaradi stroškov 
lesne biomase ni mogoče proizvajati električne energije po ceni, ki je nižja od cene, ki jo je za 
električno energijo iz teh proizvodnih naprav mogoče doseči na trgu. Obratovalna podpora mora biti v 
tem primeru določena po enakih principih, kot veljajo za določanje spremenljivega dela referenčnih 
stroškov za nove proizvodne naprave na lesno biomaso. 

(13) Za proizvajalce električne energije v proizvodnih napravah na obnovljive vire energije in v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki imajo sklenjene pogodbe o zagotovljenem odkupu, se šteje, da 
imajo sklenjeno odprto pogodbo o dobavi s centrom za podpore. 

(14) Proizvajalci električne energije iz proizvodnih naprav, katerih nazivna električna moč ne presega 
1 MW, ki prejemajo potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti proizvodnih naprav ne prejemajo podpor, 
lahko s centrom za podpore sklenejo odprto pogodbo o odkupu vse električne energije, ki je ne 
porabijo sami. Cena se določi v pogodbi kot zmnožek referenčne cene električne energije, ki jo za 
posamezno leto določi agencija, in faktorja B za tip naprave, kot je določen v predpisih, ki urejajo 
podpore električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji s toploto z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih 
virov energije, zmanjšan za 3 %. Proizvajalci v napravah z nazivno močjo nad 50 kW, so dolžni na 
zahtevo centra za podpore posredovati urne napovedi proizvodnje. Potrdila o izvoru za električno 
energijo, ki jo center za podpore odkupi na podlagi tega odstavka, se prenesejo na center za podpore. 

(15) Proizvajalci električne energije iz novih proizvodnih naprav z nazivno močjo do 1 MW, ki še niso 
samostojno sklenili odprte pogodbe za prodajo električne energije, lahko od začetka obratovanja nove 
proizvodne naprave do začetka zagotavljanja podpore na podlagi pogodbe o zagotovljenem odkupu, 
vendar ne dlje kot 12 mesecev, proizvedeno električno energijo na podlagi pogodbe prodajajo centru 
za podpore po referenčni tržni ceni, ki jo za posamezno leto določi agencija. Proizvajalci morajo pisno 
vlogo za odkup podati centru za podpore vsaj en mesec pred predvidenim začetkom proizvodnje. 
Proizvajalec, ki zahteva sklenitev take pogodbe, je dolžan za prvo izbiro vrste podpore izbrati 
zagotovljen odkup. Če center za podpore ugotovi, da je proizvajalec, ki je sklenil tako pogodbo, 
predhodno ali naknadno sklenil tržno odprto pogodbo za prodajo električne energije z dobaviteljem ali 
pridobil odločbo o dodelitvi podpore kot obratovalno podporo, to sporoči agenciji, ta pa mora 
razveljaviti odločbo o dodelitvi podpore.  

(16) Agencija pripravi vsako leto do 31. oktobra napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive 
vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo. Ta napoved se 
uporabi za določitev cene električne energije iz prvega odstavka tega člena in služi kot podlaga za 
določanje potrebne višine obratovalnih podpor v prihodnjem letu. Vlada podrobneje predpiše pravila 
za pripravo napovedi.  

(17) Vlada lahko zaradi potrebe po ohranitvi vzdržnosti financiranja podporne sheme določi, da se 
omeji letna instalirana moč proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom po posamezni tehnologiji in viru energije, ki ji je lahko podeljena podpora, če delež 
tovrstnih instaliranih proizvodnih naprav presega za tisto leto načrtovani obseg instaliranih naprav v 
sprejetem akcijskem načrtu za obnovljivo energijo ali učinkovito rabo energije. 

 

475. člen 

(gradnja infrastrukture) 

 

(1) Kot dokazilo pravice graditi sisteme električne energije z nazivno napetostjo 110 kV in več ali 
prenosne sisteme zemeljskega plina se poleg dokazil po Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odločba US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) 
štejejo tudi naslednje listine: 
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- notarsko overjena pogodba in zemljiškoknjižno dovolilo o pridobitvi lastninske ali kakšne druge 
stvarne pravice na določeni nepremičnini, in sicer največ do širine varovalnega pasu 
elektroenergetskih omrežij iz drugega odstavka 468. člena tega zakona ali nepremičnini, ki je v 
območju državnega prostorskega načrta oziroma varnostnega pasu prenosnega sistema 
zemeljskega plina iz tretjega odstavka 469. člena tega zakona;   

- potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po Zakonu o denacionalizaciji (Uradni list 
RS, št. 27/91, 56/92 – odločba US, 13/93 – odločba US, 31/93, 24/95 – odločba US, 20/97 – 
odločba US, 23/97 – odločba US, 65/98, 76/98 – odločba US, 66/00 – obvezna razlaga, 66/00, 
11/01 – odločba US, 54/04 – ZDoh in 18/05 – odločba US); 

- potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski postopki po Zakonu o dedovanju 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odločba US, 117/00 – 
odločba US, 67/01, 83/01 – OZ in 73/04 – ZN) oziroma po Zakonu o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95 in 54/99 – odločba US); 

- historični izpisek iz zemljiške knjige, da je bila nepremičnina vknjižena na agrarne skupnosti, 
oziroma potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po Zakonu 
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list 
RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 97/98 – odločba US, 56/99, 72/00 in 51/04 – odločba US), ali 
zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina v lasti agrarne skupnosti ali vaške skupnosti; 

- potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po Zakonu o 
zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo); 

- zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot javno dobro; 
- potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za razglasitev lastnika nepremičnine za mrtvega 

ali da je začet postopek za dokazovanje smrti na podlagi predpisov, ki urejajo nepravdni postopek; 
- sklep pristojnega upravnega organa iz osmega odstavka 473. člena tega zakona o uvedbi 

postopka razlastitve oziroma potrdilo, da je začet postopek za pridobitev služnosti v javno korist. 
(2) Po končanju vsakega izmed postopkov iz prejšnjega odstavka, izvede investitor infrastrukture z 
lastniki nepremičnin postopek za pridobitev služnosti v javno korist ali lastninske oziroma stavbne 
pravice v javno korist v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki urejajo razlastitev. 

(3) V primerih iz prvega odstavka 474. člena tega zakona se v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja 
šteje, da je pravica graditi izkazana že s samo uveljavitvijo državnega prostorskega načrta oziroma 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, v primerih iz drugega odstavka 474. člena tega zakona 
pa z dnem pridobitve lastninske pravice države oziroma lokalne skupnosti. 

 

554. člen 

(razveljavitev predpisov in začasna uporaba) 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi, ki pa se uporabljajo do 
uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi tega zakona: 

- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 
75/11);  

- Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št. 2/09, 49/10, 61/13 in 64/13); 

- Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Uradni list 
RS, št. 8/09, 22/10 – EZ-D in 45/12);  

- Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 
37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12 in 90/12);   

- Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10 in 81/10);   

- Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št. 83/09 in 
94/11); 

- Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase 
(Uradni list RS, št. 37/09); 

- Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno 
energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št. 21/09, 33/10 in 45/12); 
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- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo 
(Uradni list RS, št. 8/09);  

- Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu (Uradni 
list RS, št. 42/95, 64/95 in 22/10 – EZ-D); 

- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 114/4, 52/06, 31/07 in 37/11 – odločba 
US); 

- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava električne 
energije tarifnim odjemalcem (Uradni list RS, št. 117/04 in 23/07); 

- Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja električne energije (Uradni list RS, št. 39/07); 

- Uredba o navajanju porabe energije in drugih virov z energijskimi nalepkami in standardiziranimi 
podatki za proizvode, povezane z energijo (Uradni list RS, št. 50/12); 

- Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10 in 53/11); 
- Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04, 

71/09 in 22/10 – EZ-D); 
- Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 97/04 in 8/05);  
- Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 

prenosnega omrežja zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 109/04, 73/08, 111/08);  
- Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 8/07);  
- Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (Uradni 

list RS, št. 78/12);  
- Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom (Uradni list RS, št. 95/07); 
- Pravilnik o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, 

povezanih z energijo (Uradni list RS, št. 50/12 in 69/13); 
- Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 

4/10 in 62/13); 
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire 

energije (Uradni list RS, št. 20/13); 
- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 

št. 89/08, 25/09 in 58/12); 
- Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več 

posameznimi deli (Uradni list RS, št. 7/10); 
- Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo 

stavb z energijo (Uradni list RS, št. 35/08); 
- Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za redne preglede 

klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 6/10); 
- Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo 

energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10 in 23/13); 
- Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov (Uradni list RS, št. 26/08); 
- Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 77/09 in 

93/12); 
- Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni list RS, št. 

74/09 in 3/11);   
- Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 

4/12); 
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav 

(Uradni list RS, št. 41/09, 49/10 in 3/11); 
- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom 

nad 16 barov ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (Uradni list RS, št. 
12/10 in 45/11); 

- Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov (Uradni list RS, št. 26/02 in 54/02); 

- Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91 in 114/04); 
- Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi 

(Uradni list RS, št. 114/04); 
- Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in naprav 

(Uradni list RS, št. 114/04); 
- Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju 

varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199542&stevilka=1990
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199564&stevilka=2940
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(3) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji predpisi: 
- Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 

104/01 in 100/06); 
- Pravilnik za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev (Uradni list RS, št. 

104/01 in 100/06); 
- Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav (Uradni list RS, št. 5/04); 
- Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic (Uradni list RS, št. 89/03); 
- Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu (Uradni list RS, št. 

104/01); 
- Pravilnik o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče in plinasto gorivo 

(Uradni list RS, št. 107/01, 20/02 in 63/07). 
 

(4) Predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do uveljavitve uredb Evropske komisije, ki urejajo 
energijsko označevanje in okoljsko primerno zasnovo za posamezne skupine proizvodov. 
 

(5) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- Uredba o določitvi prekrškov in sankcij zanje za kršitve določb Uredbe 1228/2003/ES (Uradni list 

RS, št. 105/07); 
- Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z 

električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (Uradni list RS, št. 8/09); 
- Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z 

uporabo domačih virov primarne energije (Uradni list RS. št. 19/09 in 49/09). 
 

(6) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednji splošni akti za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki pa se uporabljajo do uveljavitve novih splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil, 
izdanih na podlagi tega zakona: 
- Akt o posredovanju podatkov o kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 73/12); 
- Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za 

elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine (Uradni list RS, št. 81/12 
in 47/13); 

- Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu 
njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 76/13); 

- Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za 
prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10, 109/10, 7/11 in 47/13); 

- Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list 
RS, št. 61/12, 64/12 in 47/13); 

- Akt o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 61/12 in 64/12); 

- Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina 
(Uradni list RS, št. 61/12, 64/12 in 66/13);   

- Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05); 

- Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05); 

- Akt o določitvi metodologije za določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05 in 42/11); 

- Akt o določitvi metodologije za pripravo tarifnih sistemov za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 74/05); 

- Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja podatkov o 
proizvodnji električne energije (Uradni list RS, št. 33/09). 
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V. PRILOGE 

 

- Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 

 

 

 

 

PRILOGA 1 

         PREDLOG____________ 

         EVA________________ 

 

Na podlagi osmega odstavka  333. člena, drugega odstavka 336. člena, šestega odstavka 347. 

člena in za izvrševanje četrtega odstavka 333. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 

, 81/15 in ….) izdaja minister za infrastrukturo 

 

PRAVILNIK 

o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 

 

1. člen 

 

V Pravilniku o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Uradni list RS, št. 92/14) se 

v 18. členu dodajo nove peta do deseta alineja, ki se glasijo: 

-     12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
-     12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
-     12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
-     12203 Druge poslovne stavbe 
-     12301 Trgovske stavbe 
-     12302 Sejemske dvorane, razstavišča.«.  
 

 

2. člen 

(uveljavitev) 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 

Ljubljana, dne 

EVA 2018-2430-0016 

 

 

 

 


