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PREDLOG 
(EVA 2016-2430-0068) 

 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ENERGETSKEGA ZAKONA 

 

I. UVOD 

 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 

 

Ocena stanja na področju urejanja: 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju EZ-1) je začel veljati 22. 
3. 2014. V obdobju od uveljavitve do sedaj je bilo sprejetih večina podzakonskih predpisov. Z 
uveljavitvijo EZ-1 je Republika Slovenija zatrjevala, da je v celoti prenesla tretji energetski 
sveženj, to je vsebino 10 direktiv in posamezne določbe petih Uredb EU.  

Razlogi za novelo EZ-1 so predvsem v obstoječi neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv) 
in odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Z novelo pa urejamo še manjše 
spremembe, ki so vezane na prednostno dispečiranje in določitev pravnih podlag za bolj 
jasne določitve obveznosti za posamezne udeležence na energetskem trgu ter odprave 
nekaterih nedoslednosti.  

S predlogom zakona se 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). 

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 
dne 26.5.2016 poslala uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa drugega odstavka 13. 
člena Direktive 2010/31/EU. Republika Slovenija se je strinjala z ugotovitvijo Evropske 
komisije, da ni v celoti izpolnila obveznosti iz drugega odstavka 13. člena Direktive 
2010/31/EU, kjer je opredeljena obveznost, da so 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 250 m2 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.  

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz drugega odstavka 13. člena Direktive 2010/31/EU 
bomo z novelo dopolnili 336. člena EZ-1, kjer je opredeljena obveznost namestitve 
energetske izkaznice. Omenjeni člen bo dopolnjen tako, da bo obveznost veljala tudi za 
stavbe, kjer se pogosto zadržuje večje število ljudi v skladu z  drugim odstavkom 13. člena 
Direktive 2010/31/EU.  
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2. Kršitev št. 2016/2052 zaradi neizpolnitve obveznosti iz prvega odstavka 14. člena 
Direktive 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).  

Službe Komisije so v okviru sistema EU Pilot Komisijo obvestile Republiko Slovenijo o 
neizvršenem postopku oddaje javnega naročila, ki bo izvajalcu dodelil nalogo, da pripravi 
celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito 
daljinsko ogrevanje in hlajenje. Komisija je ugotovila, da Republika Slovenija ni poslala 
celovite ocene možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter učinkovito 
daljinsko ogrevanje in hlajenje ter ugotovila, da Republika Slovenija ni izpolnila svojih 
obveznosti iz prvega odstavka 14. člena Direktive 2012/27/EU. 

Republika Slovenija je na pisni opomin z dne 26.5.2016 odgovorila, da v skladu s prvim 
odstavkom 14. člena Direktive 2012/27/EU pripravlja poročilo o celoviti oceni možnosti za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje. Za 
pripravo zahtev tega člena je pristojno ministrstvo na javnem razpisu izbralo zunanjega 
izvajalca, ki bo v sodelovanju z ministrstvom pripravil poročilo. Predvidoma bo možno 
decembra 2016 Evropski komisiji posredovati prvi osnutek celovite ocene nacionalnih 
možnosti za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in 
hlajenje. Izvajalec naj bi v februarju 2017 posredoval končno poročilo. To pomeni, da bo 
marca 2017 možno posredovati dokončno poročilo, s katerim bo Republika Slovenija 
izpolnila obveznosti iz prvega odstavka 14. člena Direktive 2012/27/EU.  

 

Mnenje v zvezi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije  št. U-I-133/13-24 in 
U-I-134/13-22  z dne 11. 2. 2016 

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-
2Lv 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 tudi besedilo določeno v osmi alineji 475. člena Energetskega zakona 
(Uradni list 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, ne z odločbo upravnega 
organa o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti,  ampak je dovolj sklep 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. 
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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 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 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. Hkrati je potrebno urediti tudi prehodno določbo za vse postopke, ki so ob 
sprejemanju zakona že v teku. 

 

Z novelo se urejajo tudi manj zahtevne spremembe oziroma dopolnitve zakona. 

1. 2012/27 

Na podlagi 2. člena Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 
2012 o energetski učinkovitosti se z novelo zakona črta definicija določena v 4. členu (36. 
točka) in se doda nova definicija v 313. člen, ki velja za peti del EZ-1: »ENERGETSKA 
UČINKOVITOST IN OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE«. Nova definicija 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 takšne energije in toplote. 

Zahteva direktive je manj zahtevna kot je bilo to preneseno v definicijo 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. 

 

2. 2010/31  

V 13. 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 1. 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 je potrebno dopolniti člen kot je navedeno. 
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. 

Nove Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 20014 -2020 
(2014/C  200/01) 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. 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. Glede na navedeno se z novelo zakona predlaga spremembo prve alineje prvega 
odstavka 372. člena kjer se besedilo »1 MW« nadomesti z besedilom » 500 kW«. 
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Zagotavljanje zanesljive oskrbe: 

Predlog za uvedbo prednostnega dispečiranja je nastal na podlagi pobud, ki jih že dve leti na 
Ministrstvo za infrastrukturo naslavljajo proizvajalci in sindikati. Vse več je govora o nujnosti 
uvedbe neke vrste mehanizma za plačilo zagotavljanja proizvodnih kapacitet za proizvodnjo 
električne energije (CRM - Capacity Remuneration Mechanism) v Sloveniji, ker so jih v 
preteklih letih uvedli že marsikje po svetu, tudi v EU. Glavni razlog pa je nizka cena 
električne energije, ki obstoječim proizvodnim napravam ne omogoča pokrivanja stroškov in 
njihove lastnike sili v ustavljanje (konzerviranje) elektrarn. Obstoječe razmere ne dajejo 
ekonomske pobude investitorjem, da bi vlagali v nove elektrarne. Razmere povečujejo 
tveganje, da v bližnji prihodnosti v času največje obremenitve elektroenergetskega sistema 
ne bo na razpolago dovolj proizvodnih enot, ki bi lahko pokrile porabo, če to obvelja tudi v 
regiji, v kateri trenutno z elektriko trgujejo slovenski dobavitelji elektrike. Ukrepi, ki jih 
spodbuja EU za vzpostavitev skupnega evropskega notranjega energetskega trga ta 
tveganja znižujejo. Ni pa možno povsem zanemariti tveganja hujše ekonomsko politične 
krize v EU, zaradi česar bi lahko bila ogrožena zanesljivost oskrbe z električno energijo, če 
ne bo na razpolago dovolj domačih elektrarn.  

Problema zadostnosti proizvodnih enot sam trg z električno energijo ne more rešiti, ker so 
cenovni signali na njem trenutni, investicijske odločitve za elektrarne pa potrebujejo 
dolgoročno stabilno okolje, ker je čas gradnje elektrarn dolg, še daljše pa je njihovo 
ekonomsko obdobje, v katerem je potrebno naložbo povrniti in zagotoviti še določen donos 
na vložena sredstva. 

CRM mehanizmi tako omogočajo dodatne spodbude investitorjem, da ne izločajo iz 
obratovanja elektrarn, ki niso več stroškovno učinkovite in da se odločijo za vlaganja v nove 
proizvodne naprave. Obstajajo različne izvedbe, ki se štejejo za CRM mehanizem: od 
zakupa strateške rezerve, preko različnih avkcij ali obligacij za kapacitete ali plačil za 
kapaciteto, vse pa se na koncu v obliki višjih omrežnin ali pa posebnih dodatkov za 
zanesljivost oskrbe prevali na kupce električne energije. 

Država sama ne gradi elektrarn, ker gre pri proizvodnji električne energije za tržno dejavnost, 
je pa odgovorna za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, za kar mora 
poskrbeti s pripravo ustrezne energetske strategije in  izvajanjem nacionalne energetske  
zakonodaje. 

Ker je v okviru EU eden glavnih ciljev vzpostavitev skupnega notranjega trga z energijo, je 
seveda uvajanje CRM mehanizmov, s katerim želijo države članice zagotoviti prednost pri 
oskrbi svojih porabnikov z domačimi proizvajalci, ukrep, ki lahko ovira doseganje cilja 
skupnosti. Zaradi tega je Evropska komisija v zadnjih Smernicah o državni pomoči za 
energijo in okolje, ki veljajo od 1. 7. 2014, dodala poglavje, v katerem določa, pod katerimi 
pogoji je lahko "pomoč za zadostnost proizvodnje" združljiva z notranjim trgom. V zvezi s tem 
je Svet EU naložil Evropski komisiji, da se v sodelovanju z ENSO-E, ACER, pristojnimi 
organi držav članic in Electricity Coordination Group loti priprave podrobne evropske presoje 
zadostnosti proizvodnje. 

Evropska Komisija je zato 29. 4. 2015 izdala odločbo (C(2015)2814 final), s katero je sprožila 
preiskavo mehanizmov za zagotavljanje zadostnosti proizvodnje v elektroenergetskem 
sektorju v skladu 20. a členom Uredbe Sveta št. 659/1999/ES. V odločbi je napoved, da bo 
Komisija rezultate preiskave objavila v letu 2016. Glavni razlog, ki ga navaja Komisija, na 
podlagi katerega se preiskava izvaja je, da že uvedeni mehanizmi v nekaterih državah 
negativno vplivajo na čezmejno trgovanje in da bo zato konkurenco na energetskem trgu 
pozorno spremljala, kaj pripravljajo na tem področju posamezne države članice. 

V Sloveniji so vsi proizvajalci zainteresirani za uvedbo CRM mehanizma in dodatnega 
dohodka, poleg tistega, ki ga dosegajo na trgu z električno energijo ali sistemskimi storitvami. 
Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 
200/1) določajo, da je mogoče uvesti državno pomoč za zadostnost proizvodnje v obliki 
pomoči za naložbe ali za tekoče poslovanje. Pred uvedbo ukrepa dodelitve državne pomoči 
je potrebno identificirati "cilj skupnega interesa". 
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CRM ukrep bi moral biti zasnovan tako, da se sodelovanje v ukrepu omogoči vsem 
zmogljivostim, ki lahko učinkovito prispevajo k odpravljanju težav v zvezi z zadostnostjo 
proizvodnje: 

(a) sodelovanje proizvajalcev, ki uporabljajo različne tehnologije, in upravljavcev, ki 
zagotavljajo ukrepe z enakovredno tehnično zmogljivostjo, na primer uravnavanje 
povpraševanja, povezovalne daljnovode in skladiščenje. Poleg tega bi bilo treba 
ukrep glede zadostnosti proizvodnje odpreti morebitnemu združevanju tako 
povpraševanja kot ponudbe; 

(b) sodelovanje upravljavcev iz drugih držav članic,  
(c) sodelovanje zadostnega števila proizvajalcev, da se zagotovi konkurenčna cena za 

zmogljivost; 
(d) preprečevanje negativnih učinkov na notranjem trgu, na primer zaradi izvoznih 

omejitev, omejitev veleprodajnih cen, omejitev pri zbiranju ponudb ali drugih ukrepov, 
ki ovirajo spajanje trgov, vključno z enodnevnimi in izravnalnimi trgi. 

Izbrani ukrep CRM ne bi smel omejevati spodbud za naložbe v povezovalne zmogljivosti, ne 
bi smel ovirati spajanja trgov, vključno z izravnalnimi trgi, ne bi smel ovirati naložbenih 
odločitev glede proizvodnje, sprejetih pred ukrepom, ali odločitev upravljavcev v zvezi z 
izravnavalnim trgom ali trgom pomožnih storitev, ne bi smel neupravičeno krepiti prevlade na 
trgu in bi moral v primeru enakovrednih tehničnih in gospodarskih parametrov dajati prednost 
nizkoogljičnim proizvajalcem.  

Na podlagi teh dejstev se s predlogom za spremembo Energetskega zakona omogoča, da 
bo Republika Slovenija izkoristila možnosti dane v električni Direktive 2009/72, ki v  četrtem 
odstavku 15 člena določa: 

"Država članica lahko zaradi zanesljivosti oskrbe odredi, da se pri razporejanju proizvodnih 
naprav daje prednost tistim, ki uporabljajo kot gorivo domače vire primarne energije do 
obsega, ki v posameznem koledarskem letu ne presega 15 % skupne primarne energije, 
potrebne za proizvodnjo električne energije, porabljene v zadevni državi članici." 

Tak mehanizem je imela že Direktiva 2003/54/ES, ki smo jo prenesli v EZ in smo ga do leta 
2012 že izkoriščali za državno pomoč za proizvedeno električno energijo iz TET, ki je 
izkoriščala premog iz RTH d.o.o.. Ko se je končala proizvodnja premoga v RTH d.o.o., ni bilo 
več podlage za odobritev državne pomoči za TET, d.o.o. V veljavnem EZ-1 ni določb, ki bi 
omogočale tako državno pomoč.  

Pojem storitve splošnega gospodarskega pomena v PDEU ali sekundarni zakonodaji ni 
opredeljen. Komisija je v sporočilu o okviru kakovosti za storitve splošnega pomena 
pojasnila, da so storitve splošnega gospodarskega pomena gospodarske dejavnosti, ki se 
opravljajo v splošno javno korist in se na trgu brez javnega posredovanja sicer ne bi 
opravljale (oz. bi se opravljale pod drugačnimi pogoji v smislu kakovosti, varnosti, cenovne 
dostopnosti, enake obravnave ali univerzalnega dostopa). Razmere in pogoji, pod katerimi 
se ta pojem uporablja v različnih državah članicah, se lahko razlikujejo, poleg tega iz prava 
EU ne izhaja obveznost za uradno opredelitev naloge ali storitve kot storitve splošnega 
gospodarskega pomena. 

S spremembo EZ-1 se bo pooblastilo vlado, da v okviru obravnave letne energetske bilance 
sprejme tudi sklep, da je zaradi zagotavljanja zanesljivosti oskrbe z električno energijo 
potrebno zagotoviti proizvodnjo električne energije tudi iz določene količine domačega 
primarnega vira (premoga iz Rudnika Velenje), skladno z določbami električne direktive. 

Energetski zakon v 20. členu med drugim določa, da je energetska politika izvajanje ukrepov 
pri oskrbi z energijo s spodbujanjem zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo ter, da je 
izvajanje ukrepov za doseganje tega cilja v splošnem gospodarskem interesu države. 
Proizvajalcem, ki jim država naloži obvezo proizvodnje elektrike iz domačega primarnega 
vira, zaradi zagotavljanje zanesljivosti oskrbe, so upravičeni do nadomestila zaradi dodatnih 
stroškov, ki jim s tem nastanejo. Pri zagotavljanju nadomestil pa je potrebno uporabljati 
pravila Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev 
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splošnega gospodarskega pomena (2012/C 8/02). Ukrep je potrebno pred začetkom 
izvajanja priglasiti Evropski komisiji. 

Zaradi potrebe po uskladitvi določb Energetskega zakona s Smernicami o državni pomoči za 
varstvo okolja in energijo za obdobje 2014 -2020 (2014/C  200/01) je potrebno spremeniti 
določilo iz 372. člena, ki omogoča izplačevanje podpor v obliki zagotovljenega odkupa za 
elektrarne OVE do moči 1 MW. Nove smernice, ki so bile objavljene po sprejemu 
Energetskega zakona, 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. To spremembo v Energetskem zakonu moramo narediti, 
ker nas je nanjo opozorila Evropska komisija, kateri so bile maja 2015 priglašene 
spremembe podporne sheme za električno energijo iz OVE, ki jih je prinesel Energetski 
zakon. V odgovoru na njihova vprašanja smo se zavezali, da bomo pogoj za pravico do 
zagotovljenega odkupa uskladili s Smernicami in moč znižali na 500 kW.  V 372. členu se 
spreminja tudi določba glede vsebine uredbe, s katero vlada podrobneje ureja področje 
podpor električni energiji iz OVE in SPTE. Dosedanja določba je nalagala, da vlada z uredbo 
določi tudi višino podpore, kar je težava, saj se z uredbo urejajo podpore za vse tehnologije 
OVE in SPTE, ki se jim podpora lahko zagotavlja. Cene na trgu teh tehnologij se zelo 
različno spreminjajo in se je zlasti pri sončnih elektrarnah (fotovoltaiki) v preteklosti pokazalo, 
da prilagajanje višine podpor, ko je bilo potrebno vsakič pripraviti spremembo uredbe, 
zahteva preveč časa in ni bilo mogoče slediti spremembam, kar je pripeljalo do balona. Po 
septembru 2014 EZ-1 določa, da se novi vstopi v podporno shemo izvajajo preko razpisa, na 
katerem morajo ponudniki sami predlagati podporo, za katero so pripravljeni postaviti 
elektrarno. Agencija za energijo bo razpoložljiva sredstva razdelila najbolj konkurenčnim 
prijaviteljem, ki bodo dobili podporo v višini svoje ponudbe, zato se višina podpore ne bo več 
določala v uredbi. 

 

 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

2.1 Cilji 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona se namerava doseči 
odpravo posameznih očitanih kršitev, s katerimi Evropska Komisija Republiko Slovenijo 
opozarja, da v danem roku ni sprejela ustreznih nacionalnih ukrepov, ki so potrebni za 
uskladitev nacionalne zakonodaje z zakonodajo EU.  

Cilj novele zakona je odprava nedoslednosti pri prenosu Direktive 2010/31/EU in Direktive 
2012/27/EU, dopolnitev in spremembe določb v povezavi z odločbo Ustavnega sodišča ter 
dopolnitev EZ-1  z manjšimi spremembami. 

 

2.2 Načela 

Predlagani zakon vsebuje enaka načela kot so vsebovana v do sedaj veljavnem 
Energetskem zakonu. Poleg navedenih načel predlog zakona sledi predvsem naslednjim 
načelom: 

- načelu usklajenosti z EU zakonodajo; 
- načelu transparentnosti: postopki uvajanja prednostnega dispečiranja so natančno 

opredeljeni in se bodo izvajali šele, ko bo Republika Slovenija prejela pozitivno 
mnenje EU Komisije, da je ukrep združljiv s skupnim trgom v skladu s členom 87(3)c 
Pogodbe ES; 

- načelo enakega obravnavanja vseh udeležencev. 
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2.3 Poglavitne rešitve 

 

a) Predstavitev predlaganih rešitev: 

1. V noveli zakona črtamo definicijo 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-1. 

2. V 25. členu dodajamo določilo, da lahko vlada ob sprejemu letne bilance zaradi 
zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo v državi določi obvezno količino 
primerne energije iz domačega vira, ki pa ne sme preseči 15 % skupne primarne 
energije, ki bo potrebna za proizvodnjo električne energije porabljene v državi.  

3. V 35. členu se doda nov četrti odstavek s katerim se določi, da je vodenje in 
krmiljenje celotnega 110 kV omrežja v pristojnosti sistemskega operaterja. 

4. Z novim 52. a členom se določi obveznost sistemskega operaterja, da vsako leto 
pripravi poročilo o zanesljivosti oskrbe z elektriko v preteklem letu, ki bo podlaga za 
odločitev vlade ali bo zaradi zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko 
določila obvezno količino primerne energije iz domačega vira, ki pa ne sme preseči 
15 % skupne primarne energije, ki bo potrebna za proizvodnjo električne energije 
porabljene v državi. Vlada lahko z odločbo naloži izvajanje storitve splošnega 
gospodarskega pomena proizvajalcem, ki lahko proizvedejo elektriko iz izbranega 
primarnega vira z najvišjim izkoristkom in z najnižjimi stroški na enoto proizvedene 
elektrike ob upoštevanju tehnoloških karakteristik razpoložljivih proizvodnih enot. 

5. Dopolni se 200. člen EZ-1 z obveznostjo za neodvisnega operaterja prenosnega 
sistema zemeljskega plina, da pri pripravi desetletnih razvojnih načrtov poleg ostalih 
zahtev, pripravi oceno  možnosti za povečanje energetske učinkovitosti plinske 
infrastrukture.  

6. V 313. člen se doda nova definicija: » učinkovito ogrevanje in hlajenje« v skladu z 
določbo 41. točke 2. člena Direktive 2012/27/EU. 

7. Spremeni se prvi odstavek 322. člena EZ-1, s katerim se definicija »učinkovitega 
daljinskega ogrevanja in hlajenja« natančneje določi.  

8. V 334. členu se doda stavek, da je energetska izkaznica sestavni del prodajne 
pogodbe za  stavbe ali njenega dela ali pogodbe za dajanje stavbe ali njenega dela v 
najem. 

9. V 336. členu se doda obveznost izdaje energetskih izkaznic tudi za stavbe, kjer se 
zadržuje večje število ljudi. 

10. V 341. členu se opredelijo tudi postopki ob podaljšanju licence. Rok za podaljšanje in 
način pridobitve podaljšanja licence. V programu usposabljanja se dodajo tudi 
dodatne programa usposabljanja za podaljšanje veljavnosti licence.  

11. Zaradi potrebe po uskladitvi določb EZ-1 s Smernicami o državni pomoči za varstvo 
okolja in energijo za obdobje 20014 -2020 (2014/C  200/01) je potrebno spremeniti 
določilo iz 372. člena, ki omogoča izplačevanje podpor v obliki zagotovljenega 
odkupa za elektrarne OVE do moči 1 MW. Nove smernice, ki so bile objavljene po 
sprejemu Energetskega zakona, 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. Glede na 
navedeno v EZ-1 spreminjamo pogoj za pravico do zagotovljenega odkupa in moč 
znižujemo na 500 kW.  V 372. členu se spreminja tudi določba glede vsebine uredbe, 
s katero vlada podrobneje ureja področje podpor električni energiji iz OVE in SPTE. 



   

8 

 

Spreminja se tudi način določanja cene energije, ki je pomembna za dodelitev 
podpore. 

12. Zaradi dopolnitve 25. člena in novega 52. a člena je  v prvem odstavku 376. člena 
EZ-1 centru za podpore dodeljena pristojnost sklepanja pogodb o izvajanju storitve 
proizvodnje elektrike za prednostno dispečiranje in izplačevanje nadomestil. 

13. Pri naštevanju omrežij gospodarske javne infrastrukture je v četrtem odstavku 462. 
člena EZ-1 prišlo do napake, saj ni upoštevano tudi lokalno distribucijsko vročevodno 
omrežje, na katerem se, enako kot na lokalnih distribucijskih omrežjih zemeljskega 
plina izvaja lokalna gospodarska javna služba. 

14. Odpravlja se napaka v četrtem odstavku 473. člena EZ-1 pri pristojnem investitorju pri 
gradnji energetske infrastrukture in se določi, da je to investitor, in ne operater, kot je 
bilo določeno v EZ-1. 

15. Zaradi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije se dopolnijo podlage za 
pridobitev služnosti v javno korist in se poleg določila, kaj se po zakonu šteje  za 
pravico graditi, določi tudi postopke za nadomestilo za uporabo nepremičnine za 
gradnjo za čas od dneva pričetka gradnje do dneva, ko investitor pridobi pravico do 
prevzema posesti na nepremičnini. Nadomestilo 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. Poleg tega se doda 
prehodna določba za postopke, ki so že v teku in način določitve nadomestila 

16. Spremeni se naslov poglavja in doda nov 482. a člen, ki določa pristojnost Vlade 
Republike Slovenije za izvrševanje pravic in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji 
na podlagi kapitalskih naložb v gospodarskih družbah, ki opravljajo javno 
gospodarsko službo dejavnosti sistemskega operaterja za prenos zemeljskega plina, 
sistemskega operaterja in distribucijskega operaterja električne energije ter javno 
gospodarsko službo dejavnosti organiziranja trga z elektriko v Republiki Sloveniji. Za 
spremljanje naložb je pristojno ministrstvo, pristojno za energijo. Hkrati se določa,  da 
je potrebno pred odločitvami na skupščinah elektro podjetij, ki imajo sklenjene 
pogodbe z družbo SODO, d.o.o. v skladu z 82. členom EZ-1,  za katere je pristojna 
SDH, d.d., pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo. 

17. Črta se kazenska sankcija v 493. členu in doda nova v 493. a členu za pravne osebe, 
samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo 
dejavnost, če ne dajo na trg biogoriv ali drugih obnovljivih virov energije v skladu s 
380. členom EZ-1. 

18. Spremeni se kazenska sankcija za prekršek, če pravna oseba, podjetnik posameznik, 
ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost, ne ravnajo v skladu z izvršljivo odločbo agencije. 

19. Spremeni se kazenska sankcija v 501. členu EZ-1.   

20. Rok za prevzem 110 kV omrežja se podaljša za pet let od uveljavitve novele zakona. 

21. Prehodna določba, s katero se podaljšuje obdobje uporabe nekaterih določb 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  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), do izteka obdobja določenega z EZ-1 in 
pogodbo. 
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b) Normativna usklajenost predloga zakona: 

Novela zakona je usklajena z veljavnim pravnim redom in delno z določbami direktiv, ki jih do 
sedaj še nismo prenesli v slovenski pravni red. 

Za izvedbo prednostnega dispečiranja bo potrebno sprejeti Uredbo o prednostnem 
dispečiranju električne energije iz domačega primarnega energetskega vira. 

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 

Nova obveznost prednostnega dispečiranja ne bo imela vpliv na državni proračun.  

 

3.2 Ocena drugih javnih finančnih sredstev 

Nova obveznost prednostnega dispečiranja pomeni nov prispevek za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z rabo domačega primarnega vira, ki bo odvisen od poročila o zanesljivosti 
oskrbe z elektriko, ki ga bo vsako leto pripravil sistemski operater. Prispevek bodo plačevali 
vsi končni odjemalci. 

 

 

 

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. Prispevek bodo plačevali vsi 
končni odjemalci in bo odvisen od moči prevzemnega mesta. 
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5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI 
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

I. "CRM  mehanizem" (Capacity remuneration mechanism) ali  "Prednostno 
dispečiranje" pregled prakse v drugih državah 

Nizka cena električne energije na trgu in napovedi cen za prihodnja leta, obstoječim 
proizvodnim napravam ne omogočajo več pokrivanja stroškov in lastnike elektrarn v EU sili v 
ustavljanje (konzerviranje) elektrarn. Obstoječe razmere ne dajejo ekonomske pobude 
investitorjem, da bi vlagali v nove elektrarne. Razmere povečujejo tveganje, da v bližnji 
prihodnosti v času največje obremenitve elektroenergetskega sistema ne bo na razpolago 
dovolj proizvodnih enot, ki bi lahko pokrile porabo, če to obvelja tudi v regiji v kateri trenutno 
z elektriko trgujejo slovenski dobavitelji elektrike. Ukrepi, ki jih spodbuja EU za vzpostavitev 
skupnega evropskega notranjega energetskega trga, ta tveganja znižujejo. Ni pa možno 
povsem zanemariti tveganja hujše ekonomsko politične krize v EU, zaradi česar bi lahko bila 
ogrožena zanesljivost oskrbe z električno energijo, če ne bo na razpolago dovolj domačih 
elektrarn. V energetski javnosti (proizvajalci električne energije, sindikati…) je zato v zadnjih 
dveh letih vse več govora o nujnosti uvedbe podpornega mehanizma tudi v Sloveniji, ker so 
ga v preteklih letih uvedli že marsikje po Svetu, tudi v EU. 

EK je objavila dne 13. 4. 2016 "Vmesno poročilo o sektorski preiskavi mehanizmov električne 
zmogljivosti C(2016) 2107 final". Preiskava, ki jo je Komisija izvedla v zvezi z mehanizmi 
zmogljivosti, je pokazala, da lahko ti mehanizmi povečajo zanesljivost oskrbe z električno 
energijo, vendar morajo biti številne države članice temeljitejše pri oceni potrebe po njih in pri 
njihovi zasnovi, da se zagotovi, da so ciljno usmerjeni in stroškovno učinkoviti. 

Nepotrebni in slabo zasnovani mehanizmi zmogljivosti lahko izkrivljajo konkurenco, ovirajo 
čezmejni pretok električne energije in povzročijo, da odjemalci za električno energijo 
plačujejo preveč. Da bi bil mehanizem zmogljivosti dobro zasnovan, mora biti odprt in 
upoštevati električno energijo, ki se lahko zagotavlja iz celotne EU, s čimer prispeva tudi k 
oblikovanju energetske unije v Evropi. 

Vmesno poročilo kaže tudi, da številne države članice ne izvajajo ustreznih in doslednih 
analiz dejanske potrebe po mehanizmih zmogljivosti. Poleg tega se zdi, da bi lahko bili 
nekateri obstoječi mehanizmi zmogljivosti bolj ciljno usmerjeni in stroškovno učinkovitejši.  

Obstaja zaskrbljenost, da se zaradi nezadostnih naložb, ki so posledica tako negotovih 
razmer na trgu kot regulativnih posegov, lahko zgodi, da ne bo mogoče vedno zadovoljiti 
povpraševanja po električni energiji. Poleg tega mora oskrba v celoti kriti povpraševanje tudi 
v primeru pomanjkanja različnih obnovljivih virov energije (npr. ker v določenem obdobju ni 
dovolj vetra ali sonca). 

Predhodni rezultati preiskave kažejo, da trenutno trg sam morda ne more ohraniti ustrezne 
ravni zanesljivosti oskrbe v nekaterih regijah. To je morda delno posledica razmeroma nizkih 
zamejitev cen v več državah ali tega, da vlagatelji morda ne verjamejo, da se bodo cene 
električne energije v obdobjih pomanjkanja dovolj povišale, da bi spodbudile naložbe v 
zmogljivost. V posebnih primerih so mehanizmi zmogljivosti morda potrebni, na primer za 
premostitev prehodnega obdobja, v katerem lahko pride do pomanjkanja. 

Predhodni rezultati preiskave Komisije kažejo, da so bili številni obstoječi mehanizmi 
zmogljivosti zasnovani brez predhodne ocene, ali na zadevnem trgu obstaja težava z 
zanesljivostjo oskrbe. Skoraj polovica držav članic, kjer so kakšno obliko CRM mehanizma 
uvedli ni ustrezno določila ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe pred uvedbo mehanizma 
zmogljivosti. Poleg tega so med državami članicami velike razlike v metodah za oceno 
zanesljivosti oskrbe, kar otežuje čezmejno primerjavo in sodelovanje. Številne ocene so 
izvedene zgolj z nacionalnega vidika in ne upoštevajo možnosti dobave iz sosednjih držav.  
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Brez temeljite in bolj usklajene metode za ugotavljanje težav in izračun tveganja obstaja 
nevarnost, da bi mehanizmi zmogljivosti prek javnih sredstev financirali drago in nepotrebno 
zmogljivost. 

 

Pregled obstoječih oblik CRM mehanizmov: 
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Informacije o nekaterih zadnjih CRM mehanizmih drugih držav članic EU 

 
 
Država: Velika Britanija 
 
Predstavitev mehanizma 

 
Gre za uvedbo nekakšnega  "Trga kapacitet"  s podlago v izraženi politični odločitvi (vlada), 
da je potrebno skrbeti za doseganja standarda zanesljivosti LOLE (loss of load expectation) 
v višini 3 ure na leto ( zanesljivost sistema 99,966 %). Voden po tem standardu sistemski 
operater prenosa na podlagi analize določi zahtevano kapaciteto proizvodnje, s katero se 
doseže zahtevani standard  LOLE. za tako določeno letno kapaciteto se izvedejo razpisi 
(avkcije). 

 
Avkcije potekajo dvofazno. Primarna avkcija se izvede 4 leta pred letom, ko je potrebno 
zagotoviti ciljno kapaciteto. Če je potrebno še dodatno izravnati pričakovano porabo in 
kapacitete (refining), se eno leto pred ciljnim letom izvede še sekundarna avkcija.  

 
Kapacitet ne morejo ponujati proizvodne naprave, ki so že v kakem sistemu podpore (OVE, 
pogodbe o zagotovljeni ceni…), zato je "capacity market" fokusiran predvsem na nove in 
obstoječe plinske in premogovne elektrarne. Uspešne kapacitete na razpisu lahko dobijo 
pogodbo "capacity agreement" za 10 let za podporo novih elektrarn, 1-3 leta za obnovljene 
elektrarne in enoletne pogodbe za obstoječe elektrarne. Predlog vsebuje tudi možnost za 
trgovanje s pravicami za kapacitete v zadnjem letu pred obračunom (delivery).  

 
Imetniki pogodb so zavezani, da so pripravljeni in na razpolago, da na zahtevo za 
obratovanje, drugače jim sledi denarna kazen.  

 

Mehanizem je začet, prvo leto ko je treba kapacitete zagotoviti in se bo dobaviteljem 
zaračunavalo je leto 2018, ker je prva primarna avkcija pričakovana v novembru 2014.  

 
Zagotavljanje sredstev za mehanizem 
 
Strošek mehanizma se preko dobaviteljev prenaša na končne odjemalce, ki plačujejo 
prispevek za pokrivanje konic (peak demand contribution. Dobavitelji ga mesečno nakazujejo 
organu, ki izvaja "settlement"  in plačuje pogodbenikom za dejansko angažirane kapacitete in 
jim zaračunava kazni, če niso izpolnjevali pogodbe. 
 
 
Država: Francija 
 
Predstavitev mehanizma 

 

Gre za vzpostavitev trga  s potrdili o kapaciteti (capacity certificates), ker upravljalci za 
proizvodne naprave ne dobijo dohodkov le iz prodaje elektrike na trgu pač pa lahko prodajajo 
še potrdila o kapaciteti, ki jih morajo kupovati dobavitelji električne energije, da lahko 
pokrijejo svoje konične obremenitve v predpisanem obdobju (znotraj določenih deset dni z 
najvišjo konico) vsakem letu. 

Določen je postopek certifikacije proizvodnih naprav, ki določa koliko enot certifikatov 
kapacitete pripada proizvodnim napravam glede na njihovo zanesljivost (različno za termo 
enote, hidro, veter…).   

S certifikati se trguje v vsem obdobju štirih let pred letom za katerega morajo dobavitelji s 
temi certifikati pokriti svojo porabo v kritičnem obdobju leta, ki je za naprej grobo 
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napovedano,  po koncu tega leta pa določeno na podlagi dejanskih meritev porabe v času 
nastopa 10 dnevnega zaporednega obdobja največjih konic. Po koncu leta se lahko še 
kratko obdobje trguje s certifikati, do obračunskega dne, ko morajo dobavitelji predložiti 
certifikate. 

Predlog predvideva, da če zanesljivost oskrbe ni ogrožena, je cena certifikatov določena na 
trgu. Če bo zanesljivost oskrbe ogrožena, bo določena administrativno maksimalna cena, ki 
bo spodbujala investicije za nove kapacitete in bo objavljena štiri leta pred obračunskim 
letom s strani regulatornega organa. 

Obračun poteka za proizvajalce (kapacitete) in dobavitelje na podlagi meritev za obdobje 
konic. Prvi dokazujejo, da so imeli angažirane naprave, drugi, da imajo dovolj certifikatov za 
konico, ki jo je njihova bilančna skupina povzročila. Certifikate morajo kupovati in predložiti 
tudi operaterji za svoje izgube. 

Po sprejetih uredbah bo prvo obračunsko (delivery) leto od 1. novembra 2016 do 31. 
decembra 2017. 

 

Zagotavljanje sredstev za mehanizem 
 

Končnim odjemalcem bo strošek prenesen v končno ceno električne energije. 
 

 

V Sloveniji so vsi proizvajalci zainteresirani za uvedbo kakšne oblike CRM mehanizma, ker 
od tega pričakujejo dodatni prihodek, poleg tistega, ki ga dosegajo na trgu z električno 
energijo ali s sistemskimi storitvami.  
 
Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014-2020 (2014/C 
200/01) določajo, da je mogoče uvesti državno pomoč za zadostnost proizvodnje v obliki 
pomoči za naložbe ali za tekoče poslovanje. Je pa potrebno pred uvedbo državne pomoči 
identificirati "Cilj skupnega interesa". 
 
CRM ukrep bi moral biti zasnovan tako, da se sodelovanje v ukrepu omogoči vsem 
zmogljivostim, ki lahko učinkovito prispevajo k odpravljanju težav v zvezi z zadostnostjo 
proizvodnje.  
 
Ob upoštevanju smernic za državno pomoč ni realno, da bi lahko upravičili državno pomoč 
za zagotavljanje zadostnosti proizvodnje v RS samo za domače proizvajalce še posebej 
težko pa le za koga od njih. Če bi shemo uvedli in pripravili razpis za razpoložljivost, bi morali 
omogočiti tudi prijavo ponudnikov vseh proizvajalcev vključno proizvodnih kapacitet iz tujine. 
V primeru enakovrednih tehničnih in ekonomskih parametrov pa bi  morali dati prednost 
nizkoogljičnim proizvajalcem.  
 
Zato smo s predlogom za dopolnitev Energetskega zakona poiskali bolj izvedljivo rešitev, da 
bi RS izkoristila možnosti uvedbe prednostnega dispečiranja iz električne direktive Direktivi 
2009/72.  
 
Tak mehanizem je imela že prejšnja direktiva za trg z električno energijo in smo ga v RS 
izkoriščali za pomoč za električno energijo iz Termoelektrarne Trbovlje, d.o.o., (TET), ki pa 
se je končala, ko se je morala končati proizvodnja premoga v Rudniku RTH, d.o.o..  
 
V EZ-1 ni določb, ki bi omogočale tako pomoč. Stari Energetski zakon je vseboval določbo, 
da lahko vlada za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo pri sprejemanju 
letne energetske bilance predpiše obvezno količino primarne energije iz domačih virov, ki jo 
morajo proizvajalci električne energije porabiti za proizvodnjo električne energije. Na podlagi 
te odločitve je bil vsako leto izveden javni razpis, ki je pozival zainteresirane za proizvodnjo 
električne energije iz primarnega vira (vedno je to bil rjavi premog iz RTH), količina 
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primarnega vira je bila omejena skladno z direktivo. Zakon je določal, da se proizvajalcem, ki 
so prevzeli obvezo, pokrijejo le upravičeni stroški. 
 
EZ-1 v 20. členu med drugim določa, da je izvajanje ukrepov za spodbujanje zanesljive in 
kakovostne oskrbe z elektriko v splošnem gospodarskem interesu države. Če se država 
določi, da je neka storitev splošnega gospodarskega pomena, lahko njeno izvajanje naloži 
usposobljenemu podjetju, nadomestilo, ki se ga za opravljanje te javne storitve izplačuje, je 
državna pomoč, ki pa se presoja po posebnih predpisih Skupnosti za državno pomoč v obliki 
nadomestila za javne storitve.  

Če gre za izplačano nadomestilo, ki presega 15 mio EUR letno, je  potrebno tako državno 
pomoč predhodno priglasiti Evropski Komisiji. Pri določitvi ukrepa je potrebno upoštevati 
merila za zagotavljanje storitev splošnega gospodarskega pomena in zahteve glede urejanja 
finančnih odnosov med vsemi dejavnostmi, ki jih podjetje izvaja, določanja in priznavanja 
stroškov podjetju za izpolnjevanje obveznosti javne storitve, izvedbe javnega posvetovanja o 
potrebi po takšni javni storitvi, vse  informacije o takih nadomestilih je potrebno javno objaviti 
na internetu. 
 
Pojem storitve splošnega gospodarskega pomena v PDEU ali sekundarni zakonodaji ni 
opredeljen. Komisija je v sporočilu o okviru kakovosti za storitve splošnega pomena 
pojasnila, da so storitve splošnega gospodarskega pomena gospodarske dejavnosti, ki se 
opravljajo v splošno javno korist in se na trgu brez javnega posredovanja sicer ne bi 
opravljale (oz. bi se opravljale pod drugačnimi pogoji v smislu kakovosti, varnosti, cenovne 
dostopnosti, enake obravnave ali univerzalnega dostopa). Razmere in pogoji, pod katerimi 
se ta pojem uporablja v različnih državah članicah, se lahko razlikujejo, poleg tega iz prava 
EU ne izhaja nobena obveznost za uradno opredelitev naloge ali storitve kot storitve 
splošnega gospodarskega pomena. 
 
Ob upoštevanju vsega zapisanega je pripravljena hitra ocena za koliko proizvodnje električne 
energije bi se lahko zagotavljalo nadomestilo za izvajanje storitve splošnega gospodarskega 
pomena (zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z izrabo domačega 
primarnega energetskega vira). Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je za 
proizvodnjo v Sloveniji porabljene električne energije med leti 2009 in 2014 porabilo med 
95.000 in 109.000 TJ primarne energije. V skladu z določbami četrtega odstavka 15. člena 
Direktive 2009/72/ES, bi to pomenilo, da bi TEŠ, ki v svojem bloku 6 proizvaja elektriko z 
izkoristkom 43 %, če bi mu bila naložena obveznost, za prednostno dispečiranje moral 
proizvesti okoli 1.750 GWh  elektrike, kot je razvidno iz spodnje tabele.  
 

 
 
S spremembami EZ-1 bo dano pooblastilo Vladi Republike Slovenije, da lahko sprejme v 
okviru sprejema letne energetske bilance tudi sklep, da je zaradi zagotavljanja zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo potrebno zagotoviti proizvodnjo električne energije iz določene 
količine domačega primarnega vira. 
 
Iz pregleda odločitev Evropske komisije sta razvidna le dva primera, prvi je bil že omenjeni 
naš primer (Državna pomoč C7/2005) o katerem je EK odločila 24. 4. 2007, odločba pa je 
zajemala tudi presojo podpore Termoelektrarni Trbovlje. Ta podpora je imela podlago v 
Energetskem zakonu in se je izplačevala Termoelektrarni Trbovlje do 31. 12. 2012, dokler je 
lahko v Rudniku RTH v skladu z zakonom o zapiranju potekala proizvodnja premoga. V 
Energetskem zakonu EZ-1, ki je bil sprejet leta 2014, ukrep prednostnega dispečiranja ni bil 
več predviden. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

input primarnih goriv za proizvodnjo "domačega deleža" elektrike (TJ) 95.063           99.115           108.896           103.508           99.854           95.275           

od tega 15 % za prednostno dispečiranje  (TJ) 14.259           14.867           16.334             15.526             14.978           14.291           

od tega 15 % za prednostno dispečiranje  (GWh) 3.961              4.130              4.537                4.313                4.161              3.970              

Proizvodnja elektrike v TEŠ v bloku 6 z izkoristkom 43 % (GWh) 1.703              1.776              1.951                1.855                1.789              1.707              
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Drugi je bi španski primer "(State Aid N178/2010) Public service compensation linked to a 
preferential dispatch mechanism for indigenous coal power plants", odločba EK z dne 29. 9. 
2010 zadeva C(2010) 4499, s katero je EK odobrila Španiji začasni ukrep prednostnega 
dispečiranja do 31. 12. 2014 (štiri leta). 
 
Ukrep prednostnega dispečiranja je Španija uvedla za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z 
električno energijo z uporabo domačega primarnega vira energije na podlagi določb 
električne direktive. Ukrep je zajel elektriko iz desetih termoelektrarn, ki so izkoriščale domači 
premog. Šlo je za izvajanje ukrepa na način, da se je na španskem organiziranem trgu z 
elektriko za dan-naprej rezultat dražbe modificiral tako, da je bilo omogočeno prodati v naprej 
predvideno količino elektrike iz omenjenih elektrarn. Španija je priglasila metodologijo za 
določanje stroškov proizvodnje elektrike za prednostno dispečiranje na podlagi katere je 
ministrstvo pristojno za energijo (v nadaljevanju ministrstvo) moralo vsako leto določiti 
strošek na enoto proizvedene elektrike za vsako elektrarno, ki je bila vključena v prednostno 
dispečiranje. Ministrstvo je vsako leto s sklepom določalo maksimalno količino elektrike, ki jo 
je morala vsaka od elektrarn proizvesti za prednostno dispečiranje, te količine pa so bile 
usklajene z nacionalnim strateškim programom za izkoriščanje zalog domačega premoga. 
Za tako določeno količino elektrike je moral operater prenosnega električnega omrežja za 
vsak teden v letu postaviti obratovalni načrt, ki je bil posredovan upravljavcem elektrarn. 
Sistemski operater je lahko tedenski program sproti tudi prilagajal razmeram, ki so nastopile 
v realnem času zaradi sprememb napovedi porabe elektrike, sprememb pri obratovanju 
elektrarn na obnovljive vire energije ali zaradi nenačrtovanih izpadov proizvodnih enot ali 
tehničnih omejitev, za zanesljivo delovanje prenosnega omrežja. 
 
Proizvajalci so morali v skladu s tedenskim načrtom svojo elektriko ponujati na trgu za dan v 
naprej. V urah, ko je bila tržna cena nižja od cene, ki je bila priznana elektrarni na podlagi 
upravičenih stroškov, je bila vzpostavljena obveznost do elektrarne v višini razlike, ko je bila 
tržna cena višja je nastala pozitivna razlika, ki je pripadla družbi MEFF, ki je bila ustanovljena 
za posrednika med sistemskim operaterjem in elektrarnami za izračunavanje obveznosti do 
elektrarn v prednostnem dispečiranju in poravnavo stroškov izvajanja storitve proizvodnje 
elektrike za prednostno dispečiranje. V dogovorjenem obračunskem obdobju so se 
obveznosti in pozitivne razlike dosežene pri trgovanju elektrarn na trgu poravnavale in 
nastala razlika nepokritih priznanih stroškov je bila elektrarnam izplačana kot podpora za 
prednostno dispečiranje. Sredstva za družbo MEFF, ki je izplačevala podporo za elektriko iz 
prednostnega dispečiranja, so se zbirala na podlagi prispevka za zagotavljanje zanesljivosti 
oskrbe z električno energijo (capacity payment levy), ki so ga plačevali dobavitelji električne 
energije in neposredni odjemalci na prenosnem omrežju. Višina prispevka se je izračunala 
na način določen s predpisom in je bila odvisna od količine elektrike, ki jo je kupil neposredni 
odjemalec ali dobavitelj za domače končne odjemalce.      
 
 
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, 

Razlog za uvedbo prednostnega dispečiranja je v zagotovitvi zanesljivosti oskrbe z elektriko. 
Uveden bo nov prispevek, ki ga bodo plačevali vsi končni odjemalci glede na moč naprav. 

– ustanovitev novih organov, reorganizacija ali ukinitev obstoječih organov:  

– Zaradi uvedbe ukrepov prednostnega dispečiranja ne bo potrebno ustanavljati novih 
organov ali reorganizirati obstoječih. Dodatne naloge, ki jih bo v zvezi z izvajanjem 
ukrepa imelo Ministrstvo za infrastrukturo se bodo opravljale v okviru tekočega dela 
ministrstva. Dodatne naloge bo dobil sistemski operater, ki bo moral pripravljati 
poročilo o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo in program za 
prednostno dispečiranje ter Center za podpore, ki bo tekoče spremljal prodajo 
elektrike iz prednostnega dispečiranja na borzi elektrike in izvajal izplačilo 
nadomestila in nadzor nad količino razpoložljivih sredstev za nadomestilo. 

 

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

/ 

6.3 Presoja posledic za gospodarstvo, in sicer za: 

 poslovne stroške in poslovanje: 

Sredstva za zagotavljanje nadomestila izbranim izvajalcem storitve splošnega 
gospodarskega pomena proizvodnje elektrike iz domačega primarnega vira za zagotavljanje 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo se bodo zbirale na podlagi novega prispevka, ki  se 
uvaja s spremembo EZ-1, višino pa bo določala vsako leto vlada RS na podlagi uredbe, ki bo 
sprejeta po sprejemu spremembe EZ-1. Cena elektrike za poslovne odjemalce se bo zvišala 
zaradi novega prispevka. 

 potrošnike in gospodinjstva:  

Zaradi uvedbe novega prispevka za zanesljivost oskrbe se bo cena elektrike za 
gospodinjstva zvišala. 

 konkurenčnost podjetij:  

Vpliv na konkurenčnost podjetij zaradi višje cene elektrike bo manjši, kot bi bil potencialni 
vpliv izpadov dobave elektrike zaradi nezanesljive oskrbe v primeru pomanjkanja 
razpoložljive elektrike v regiji zaradi izpadov interkonekcijskih povezav ali morebitne 
varnostne ali politične krize v regiji, ki bi povzročila zapiranje trgov z elektriko za nacionalne 
meje in varovanje nacionalnih interesov. 

 

6.4 Presoja posledic za socialno področje, in sicer za: 

/ 

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

Predlog zakona nima vpliva na dokumente razvojnega načrtovanja države. 

6.6 Presoja posledic za druga področja 
/ 
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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.   

 

6.8 Druge pomembne okoliščine v zvezi z vprašanji, ki jih ureja predlog zakona 
/ 

 

7. PRIKAZ SODELOVANJA JAVNOSTI PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA: 

 predlog zakona je objavljen na spletni strani MZI – Portala Energetika na povezavi: 

http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/predlogi-zakonov/ 

 

 čas trajanja javne predstavitve, v katerem je bilo mogoče sporočiti mnenja, predloge 
in pripombe; 

 

8. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI PRI 
DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES 

 

Pri delu Državnega zbora Republike Slovenije bodo sodelovali: 

 dr. Peter Gašperšič, minister 

 mag. Klemen Potisek, državni sekretar 

 mag. Jože Dimnik,v.d.  generalnega direktorja 

 mag. Silvo Škornik, sekretar 

 mag. Urban Prelog, sekretar 

 Jurij Vertačnik, sekretar 

 mag. Erik Potočar, sekretar 

 Jasna Avbelj Hamzič, višja sekretarka 

http://www.energetika-portal.si/predpisi/energetika/slovenija/predlogi-zakonov/
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II. BESEDILO ČLENOV 

EVA 2016-2430-0068 

 
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ENERGETSKEGA ZAKONA 
 

1. člen 

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) se delno prenašajo naslednje 
direktive Evropske unije: 

1. drugi odstavek 13. člena Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o 
energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL EU št. 153 z dne 18. 6. 2010; v 
nadaljnjem besedilu: Direktiva 2010/31/EU); 

2. prvi odstavek 14. člena Direktive 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 št. 315 z dne 
14. 11. 2012; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/27/EU); 
   

2. člen 

V 4. členu se črta 36. točka. 

 

3. člen 

V 25. členu se za prvim stavkom drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi: 

»(2) Vlada lahko ob sprejemu letne energetske bilance zaradi zagotavljanja zanesljive 
oskrbe z električno energijo v državi določi obvezno količino primarne energije iz domačega 
vira, ki jo morajo porabiti proizvajalci električne energije v prihodnjem letu. Tako določena 
količina primarne energije iz domačih virov ne sme preseči 15 % skupne primarne energije, 
ki bo potrebna za proizvodnjo električne energije porabljene v državi.«. 
 

4. člen 

V 35. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:  

»(5) Ne glede določilo prejšnjega odstavka je vodenje in krmiljenje celotnega 110 kV omrežja 
v pristojnosti sistemskega operaterja.«. 

 

5. člen 

Za tretjim odstavkom 51. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Če distribucijski operater ugotovi, da so podani razlogi za preložitev odklopa, o tem 
nemudoma obvesti odjemalca in mu v podpis predloži pogodbo o oskrbi v obdobju 
preložitve odklopa. Če distribucijski operater presodi, da pogoji za preložitev odklopa niso 
izpolnjeni, o tem nemudoma pisno obvesti odjemalca in nadaljuje postopek odklopa. O 
sporih v zvezi z upravičenostjo do nujne oskrbe odloča agencija po postopku iz 414. do 
419. člena tega zakona.«. 

 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
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6. člen 

Za 52. členom se doda nov 52. a člen, ki se glasi: 

»52. a člen 

(zanesljivost oskrbe z elektriko) 

 

(1) Sistemski operater vsako leto do 30. junija pripravi poročilo o zanesljivosti oskrbe z 
elektriko v preteklem letu in ga posreduje ministrstvu pristojnem za energijo. V poročilu mora 
napovedati ukrepe iz svoje pristojnosti, ki jih bo zaradi izboljšanja zanesljivosti in kakovosti 
oskrbe izvajal v prihodnjem letu. 

(2) Vlada lahko, po odobritvi državne pomoči s strani Evropske komisije, zaradi zagotavljanja 
zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko določi obvezno količino primarne energije iz 
domačega vira, ki jo morajo porabiti proizvajalci elektrike v državi. V tem primeru vlada z 
odločbo naloži izvajanje storitve splošnega gospodarskega pomena proizvajalcem, ki lahko 
proizvedejo elektriko iz izbranega primarnega vira z najvišjim izkoristkom in z najnižjimi 
stroški na enoto proizvedene elektrike ob upoštevanju tehnoloških karakteristik razpoložljivih 
proizvodnih enot. Vlada z odločbo določi, koliko elektrike za prednostno dispečiranje morajo 
proizvesti, ter pozove sistemskega operaterja, da v roku trideset dni pripravi letni program 
prednostnega dispečiranja, za zagotovitev zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko v 
naslednjem koledarskem letu. Sistemski operater lahko med letom program po potrebi 
prilagaja glede na razmere v elektroenergetskem sistemu.  

(3) Proizvajalci elektrike, ki poleg izvajanja storitve iz prejšnjega odstavka opravljajo 
dejavnosti, ki jim zagotavljajo druge prihodke, morajo  zagotoviti preglednost tako, da vodijo 
ločene račune in zagotovijo, da so: 

 notranji računi, ki ustrezajo različnim dejavnostim, ločeni; 

 vsi stroški in prihodki pravilno dodeljeni ali razporejeni na podlagi dosledno uporabljanih 
in objektivno upravičenih računovodskih načel, 

 jasno vzpostavljena računovodska načela, po katerih se vodijo ločeni računi. 

(4) Pokritje upravičenih stroškov izplačuje izvajalcem center za podpore iz 376. člena tega 
zakona, katerega stroški izvajanja nalog povezanih s prednostnim dispečiranjem se 
zagotovijo iz sredstev prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z rabo domačega 
primarnega vira energije.  Na podlagi pravnomočne odločbe vlade iz prejšnjega odstavka so 
izbrani proizvajalci dolžni skleniti pogodbo o izvajanju storitve splošnega gospodarskega 
pomena za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo z uporabo domačega vira primarne 
energije s centrom za podpore najkasneje v osmih dneh od predložitve letnega programa 
prednostnega dispečiranja iz drugega odstavka tega člena. V pogodbi se določi tudi 
predvidena dinamika izplačil.  

(5) Proizvajalci, ki jim je država naložila obveznost uporabe domačih primarnih virov energije,  
morajo programirano količino elektrike podati na energetski borzi. Če stroški proizvodnje 
elektrike za prednostno dispečiranje presegajo prihodke od njene prodaje, so upravičeni do 
nadomestila, ki lahko pokrije stroške, ki jih imajo zaradi obveznosti. Upravičeni stroški 
zajemajo neposredne stroške, nastale pri proizvodnji elektrike za prednostno dispečiranje in 
ustrezen prispevek k stroškom proizvajalca, skupnim proizvodnji elektrike za prednostno 
dispečiranje in drugim dejavnostim proizvajalca in do zmernega dobička zaradi izvajanja 
storitve splošnega gospodarskega pomena.  

(6) Če center za podpore ugotovi, da mu bo zmanjkalo sredstev za izplačevanje nadomestil 
proizvajalcem za dokončanje programa prednostnega dispečiranja, morajo o tem obvestiti 
sistemskega operaterja, ministrstvo in proizvajalce. Proizvajalci so dolžni po prejemu 
obvestila do konca leta programirano količino elektrike iz programa ponujati na energetski 
borzi (trg za dan vnaprej) po ceni, ki bi jim zagotavljala pokrivanje vseh stroškov. 
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(7) Zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z rabo domačega 
primarnega vira energije so vsi  končni odjemalci elektrike. Višina prispevka, ki ga plačujejo 
končni odjemalci, je odvisna od moči prevzemnega mesta. 

(8)  Vlada z uredbo določi način izvajanja prednostnega dispečiranja elektrike iz domačih 
primarnih virov energije. V uredbi se opredelijo subjekti in njihova vloga pri izvajanju 
prednostnega dispečiranja, priprava letnega programa, način in parametri za določitev 
količine primarne energije za proizvodnjo elektrike za prednostno dispečiranje, upravičenih 
stroškov, višine nadomestila ter zmernega dobička za proizvajalce elektrike zavezane k 
uporabi domačega primarnega vira, način določanja višine in obračunavanja prispevka za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z rabo domačega primarnega vira energije, način prodaje 
proizvedene elektrike na trgu  ter mehanizme za nadzor in preprečevanje prekomernih 
nadomestil izvajalcem storitve v splošnem gospodarskem interesu. 

(9) Vlada s sklepom določi višino prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko z 
rabo domačega primarnega vira energije tako, da zagotovi dovolj sredstev za nadomestila 
proizvajalcem. Center za podpore lahko letno plača nadomestila le za količino elektrike za 
prednostno dispečiranje, ki jo je določila vlada. Če se s prispevkom ne zbere dovolj sredstev 
za nadomestila proizvajalcem, lahko center za podpore izvede izplačila le v obsegu 
razpoložljivih sredstev.«. 

7. člen 

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

»(1) Operater prenosnega sistema mora pripraviti desetletni razvojni načrt omrežja v skladu 
s četrtim odstavkom 30. člena tega zakona in tem členom.«. 

 

8. člen 

V 313. členu se za 50. točko prvega odstavka 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.«. 

 

9. člen 

Besedilo prvega odstavka 322. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Sistemi daljinskega ogrevanja in hlajenja morajo biti učinkoviti. Učinkovito daljinsko 
ogrevanje in hlajenje pomeni sistem daljinskega ogrevanja ali hlajenja, kjer morajo 
distributerji toplote 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 50 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej.«. 

10. člen 

V 334. členu se na koncu prvega odstavka doda besedilo:  

»Energetska izkaznica je priloga in sestavni del pogodbe o prodaji stavbe ali dela stavbe 
oziroma dajanja v najem stavbe ali njenega dela.«. 
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11. člen 

V prvem odstavku 336. člena se za besedilom«javnega sektorja« doda besedilo » in 
stavbah, kjer se zadržuje večje število ljudi.«. 

 

12. člen 

1. Na koncu tretje alineje  prvega, drugega in tretjega odstavka 341. člena doda besedilo 
»in se izda licenca za obdobje petih let«. 
 

2. V četrtem odstavku se za besedo »Licenco« doda besedilo, ki se glasi: »ali podaljšanje 
licence«.  
 

3. V sedmem odstavku, se za besedilom »ogrevalnih sistemov po tem zakonu« doda vejica 
in besedilo «program usposabljanja za podaljšanje veljavnosti licence«.« 
 

13. člen 

V četrtem odstavku 462. člena se za besedilom » distribucijski sistem zemeljskega plina« 
doda vejica in  besedilo » sistem za distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje«. 

 

14. člen 

1. V prvi alineji šestega odstavka 372. člena se besedilo »1 MW« nadomesti z besedilom » 
500 kW«. 

2. V enajstem odstavku se za besedilom » upravičenih do podpor,« besedilo » višino in 
trajanje« nadomesti z besedilom » način določanja višine podpor, trajanje«. 

3. V štirinajstem odstavku se v drugem stavku za besedilom »Cena se določi v pogodbi kot« 
nadomesti z besedilom »referenčna cena elektrike, ki jo za posamezno leto določi agencija, 
znižana za deset (10) odstotkov.«. 

 

15. člen 

V prvem odstavku 376. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi: 

» - sklepanje pogodb o izvajanju storitve proizvodnje elektrike za prednostno dispečiranje in 
izplačevanju nadomestila;«.   
 
Prva do peta alineja postanejo druga do šesta alineja.  
 
 

16. člen 

V četrtem odstavku 473. člena se beseda »operater« nadomesti z besedo »investitor« v 
ustreznem sklonu. 

17. člen 

V 475. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) V primeru, da pridobi investitor gradbeno dovoljenje za gradnjo na določeni nepremičnini 
na podlagi osme alineje prvega odstavka tega člena in prične z gradnjo na tej nepremičnini 
preden pridobi pravico do prevzema posesti na podlagi tega zakona ali zakona, ki ureja 
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razlastitev, pripada lastniku nepremičnine nadomestilo za uporabo nepremičnine za gradnjo 
za čas od dneva pričetka gradnje do dneva, ko investitor pridobi pravico do prevzema 
posesti na nepremičnini. O pričetku gradnje na nepremičnini na podlagi te določbe investitor 
obvesti organ pristojen za razlastitev in lastnika nepremičnine. 

(4) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se določi v višini tržne vrednosti najema take ali 
primerljive nepremičnine glede na obseg njene uporabe za gradnjo. Višino nadomestila oceni 
sodno zapriseženi cenilec ustrezne stroke in se določi v postopku določitve višine 
odškodnine po predpisih o razlastitvi kot njen poseben del.«. 

 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

 

18. člen 

Spremeni se naslov poglavja tako, da se glasi: 

» II poglavje: UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB IN POSEBNE DOLOČBE O STAVKI 
PRI PROIZVAJALCIH ENERGETSKIH DEJAVNOSTI« 

 

Za 482. členom se doda nov 282. a člen, ki se glasi: 

»482. a člen 

(upravljanje kapitalskih naložb s področja energetike) 

Besedilo 511. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije izvršuje pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji na 
podlagi kapitalskih naložb v gospodarskih družbah, ki opravljajo javno gospodarsko službo 
dejavnosti sistemskega operaterja za prenos zemeljskega plina, sistemskega operaterja in 
distribucijskega operaterja električne energije ter javno gospodarsko službo dejavnosti 
organiziranja trga z elektriko v Republiki Sloveniji. Za spremljanje naložb je pristojno 
ministrstvo, pristojno za energijo.«. 
 
(2) Slovenski državni holding, d.d., mora pri odločanju na skupščinah elektro podjetij, ki imajo 
v skladu z 82. členom EZ-1 sklenjeno pogodbo o najemu in izvajanju storitev z družbo 
SODO, d.o.o., predhodno pridobiti soglasje ministra, pristojnega za energijo.«. 

 

Kazenske določbe 

19. člen 

V 493. členu se črta tretja alineja prvega odstavka. 

 

 

20. člen 

Za 493. členom se doda nov 493. a člen, ki se glasi: 

»493. a člen 

(1) Z globo v višini 1 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če ne da na trg biogoriv ali drugih obnovljivih virov 
energije v skladu s 380. členom tega zakona.  
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(2) Z globo od 2.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika.«. 

 
21. člen 

 
Prvi odstavek 495. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo do 1 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost, če ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo agencije o ukrepih za odpravo kršitev iz 
drugega odstavka 432. člena tega zakona.«. 

 
 

Prehodne in končna določba 

22. člen 

»(1)V primeru, ko je investitor pričel z gradnjo na podlagi tretjega odstavka 475. člena tega 
zakona, pripada lastniku nadomestilo iz četrtega odstavka 475. člena tega zakona za čas od 
uveljavitve tega zakona do pridobitve pravice do prevzema posesti na tej nepremičnini. 

(2)Postopki izdaje gradbenega dovoljenja in postopki za določitev odškodnine po predpisih o 
razlastitvi, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po določilih tega 
zakona.«. 

 

23. člen 

Besedilo 501. člena se spremeni tako, da se glasi:  
 

»(1) Z globo od 25.000 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če: 

 ACER ne predloži evidence o transakcijah, povezanih z veleprodajnimi energetskimi trgi, 
v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 pred sklepanjem transakcij, o katerih mora poročati, transakcij ne prijavi agenciji v skladu 
z 9. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 ali nemudoma ne obvesti agencije o 
spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v register udeležencev iz sedmega 
odstavka 435. člena tega zakona; 

 nemudoma uradno ne obvesti agencije o upravičenem sumu, da bi transakcija lahko 
pomenila kršitev 3. ali 5. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011 v skladu s 15. členom Uredbe 
(EU) št. 1227/2011.  

  
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

(3) Z globo od 1% do 10 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost če: 

 uporabi notranje informacije o veleprodajnem energetskem proizvodu v nasprotju z 
a) točko prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 razkrije notranje informacije kateri koli drugi osebi v nasprotju z b) točko prvega odstavka 
3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 na podlagi notranje informacije kateri koli drugi osebi priporoči sklenitev posla v nasprotju 
s c) točko prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011 ali jo k temu napelje; 
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 ne objavi notranjih informacij, ki se nanašajo nanj ali na z njim povezane osebe v skladu 
s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 sklepa kakršen koli posel ali izdaja kakršna koli naročila za trgovanje ali razširja 
informacije na način, ki pomeni ali bi lahko pomenil tržno manipulacijo v nasprotju s 5. 
členom Uredbe (EU) št. 1227/2011. 

 
(4) Če se letnega prometa v predhodnem poslovnem letu iz prejšnjega odstavka ne da 
določiti, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost z globo v višini 250.000  do 
500.000 eurov.  

(5) Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz tretjega odstavka. 
 

(6) Z globo od 1.000 do 5.000 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz 
prve, druge in tretje alineje tretjega odstavka tega člena.«. 

 

24. člen 

Besedilo 511. člena se črta. 

 
25. člen 

 
Za 512. členom se doda nov 512. a člen, ki se glasi: 
 

»512. a člen 

(prenos visokonapetostnega 110 kilovoltnega omrežja) 

Gospodarske družbe, ki imajo v lasti visokonapetostno 110 kilovoltno omrežje so ga dolžne 
odplačno po knjigovodski vrednosti prenesti  v petih  letih po uveljavitvi tega zakona.». 

 

26. člen 

V 544. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se za določanje finančne pomoči za 
tekoče poslovanje  proizvodnih naprav OVE in SPTE, ki so vstopile v podporno shemo pred 
22. 9. 2014, do konca veljavnosti njihovih pogodb o zagotavljanju podpore, še naprej 
uporabljajo določbe 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., 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).«. 

 

27. člen 

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

K 1. členu 
Delni prenos direktiv: 

1. drugi odstavek 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);  

 
Direktiva 2010/31/EU v drugem odstavku 13. člena določa, da »države članice zahtevajo, da 
je v stavbi, za katero je bila v skladu s členom 12(1) izdana energetska izkaznica in v kateri 
se na skupni porabni tlorisni površini nad 250 m² pogosto zadržuje javnost, energetska 
izkaznica prikazana na vidnem mestu in jasno opazna javnosti«. Zahteva je prenešena v 10. 
členu novele zakona, ki spreminja prvi odstavek 336. člena EZ-1. Po uveljavitvi EZ-1C bo 
potrebno dopolniti tudi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 
(Uradni list RS, št. 92/14), v katerem bodo določene stavbe, za katere velja obveznost 
pridobitve energetske izkaznice in se v njih zadržuje večje število ljudi. 
 

2. 41. točka 2. člena Direktive 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 smo v 313. člen EZ-1 dodali novo 50. a točko, s 
katero smo prenesli definicijo, 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. 
 
Zahteva direktive je manj zahtevna kot je bilo to preneseno v definicijo 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 zahteve 
z zahtevo navedeno v Direktivi 2012/27/EU. Usklajena definicija je določena v dopolnjenem 
313. členu EZ-1 (8. člen tega zakona). 
 
Prvi odstavek 14. člena Direktive 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); 
 
Direktiva 2012/27/EU v prvem odstavku 14. člena določa, da države članice do 31. 
Decembra 2015 izvedejo celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim 
izkoristkom ter učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje ter o njej uradno obvestijo Komisijo; 
ta ocena vključuje informacije iz Priloge VIII. Če so enakovredno oceno že izvedle, o tem 
uradno obvestijo Komisijo.«.  
 
Navedena določba je prenesena v 360. člen EZ-1, vendar še ni izvedena v celoti. V postopku 
priprave je celovita ocena možnosti za uporabo soproizvodnje z visokim izkoristkom ter 
učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki bo pripravljena najkasneje do februarja 2017. 
 
K. 2. 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« 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. Le ta 
se črta, ker je navedena vsebina že urejena v 322. členu EZ-1.  
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K 3. členu 
V drugi odstavek 25. člena se dodajo nove določbe, s katerimi dobi vlada pooblastilo, da 
lahko ob sprejemu letne energetske bilance,zaradi zagotavljanja zanesljive oskrbe z 
električno energijo v državi, določi obvezno količino primarne energije iz domačega vira, ki jo 
morajo porabiti proizvajalci električne energije v prihodnjem letu. Tako določena količina 
primarne energije iz domačih virov ne sme preseči 15% skupne primarne energije, ki bo 
potrebna za proizvodnjo električne energije porabljene v državi, kar omogočajo določbe 
četrtega odstavka 15. člena Direktive 2009/72/ES o skupnih pravilih notranjega trga z 
električno energijo. Vlada z novimi zakonskimi določbami dobi možnost za uvajanje 
učinkovitega ukrepa za zagotovitev bolj zanesljive oskrbe z električno energijo v primeru, ko 
bi tako ukrepanje zahtevalo stanje na trgu z električno energijo.  
 
K 4. členu 
35. člen definira elektroenergetske dejavnosti, na katere se nanaša drugi del zakona. Člen 
sledi načelu, da elektroenergetski sistem sestavljajo vsa omrežja na različnih napetostnih 
nivojih, kot tudi priključene proizvodne in porabniške naprave. Elektro operaterji imajo tako 
pooblastila tudi za dajanje navodila proizvajalcem in odjemalcem, tako glede obratovanja kot 
glede izvedbe naprav.  
 
Člen tudi določa, kateri deli elektroenergetskega sistema so prenosni sistem in kateri so 
distribucijski sistem. 110 kV omrežje je delno prenosnega, delno pa distribucijskega značaja. 
Delitev na tem področju zato določa vladna uredba, ki se lahko glede na spremenjene 
okoliščine tudi spreminja. V četrtem členu so določena načela za vladno uredbo. Pri tem je 
seveda potrebno upoštevati, da mora biti prenosno omrežje v lasti sistemskega operaterja.  
Pri pisanju uredbe se je izkazalo, da bi bilo potrebno pristojnost za vodenje in krmiljenje 110 
kV omrežja, ne glede na siceršnjo delitev na distribucijski  in prenosni sistem, dati v 
pristojnost sistemskega operaterja. To pomenim, da so nekateri deli 110 kV omrežja sicer del 
distribucijskega sistema,  da jih gradi in vzdržuje distribucijski operater, da pa vse preklope v 
stikališčih izvaja neposredno sistemski operater iz centra vodenja, kjer nadzira celotno 110 
kV omrežje kot tehnološko celoto. Zahtevo smo že želeli zapisati v Uredbo, a to ni bilo 
mogoče, ker se pristojnosti lahko določijo le v zakonu.  
 
Takšna pristojnost za enovito vodenje in krmiljenje je potrebna, ker gre za enovit tehnološki 
sistem. Preklopi so pogosto sestavljeni tako, da zajamejo več elementov, sestavljene 
operacije je mogoče v primeru upravljanja iz enega centra predprogramirati in jih izvesti hitro 
in učinkovito. Zapletenih preklopnih manipulacij v primeru pristojnosti različnih centrov 
vodenja ni mogoče izpeljati tako hitro in varno. Ker pa se takšne manipulacije velikokrat 
izvajajo ravno v izrednih razmerah, je hitro in učinkovito vodenje in krmiljenje ključno za hitro 
vzpostavitev napajanja odjemalcev po nepredvidenih dogodkih. 
 
Na nek način gre za podoben položaj, kot pri regulaciji frekvenca-moč, ki jo sistemski 
operater izvaja za celoten sistem, prenosni in distribucijski, saj je le to tehnološko smiselno. 
Način obratovanja 110 kV omrežja je večinoma že zdaj takšen, da sistemski operater izvaja 
vodenje in krmiljenje, čeprav to ni zapisano v zakonu, je pa tehnološko smiselno. Je pa 
takšno obratovanje odvisno od dogovora med sistemskim operaterjem in 
elektrodistribucijskimi podjetji, ki za distribucijskega operaterja izvajajo storitve. Pri odnosih 
med ELES-om in elektrodistribucijskimi podjetji se pogosto pojavljajo težave, zato je nujno, 
da se pristojnost določi v zakonu. 
 
K 5. členu 
S predlagano dopolnitvijo se izrecno določa, da distribucijski operater o upravičenosti do 
nujne oskrbe (zgolj) pisno obvesti odjemalca in da se v ta namen posebna odločba ne izda. 
Hkrati se s predlagano določbo izrecno določa pristojnost agencije za odločanje o sporih v 
zvezi z upravičenostjo do nujne oskrbe. Predlagana dopolnitev je skladna  s 413. členom EZ-
1, ki določa, da agencija odloča tudi v sporih v zvezi s kršitvami sistemskih obratovalnih 
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navodil, v katerih distribucijski operater na podlagi tretjega odstavka 51. člena EZ-1 
podrobneje ureja tudi pogoje in ceno nujne oskrbe. 
 
K 6. členu 
Sprememba zakona omogoča, da vlada zaradi zagotavljanja zanesljive in kakovostne oskrbe 
z električno energijo določi obvezno količino primarne energije iz domačega vira, ki jo morajo 
porabiti proizvajalci električne energije v državi, kot storitev splošnega gospodarskega 
pomena. Z zakonom se določajo vse pravice in obveznosti vlade, proizvajalcev, sistemskega 
operaterja, Centra za podpore na Borzen in končnih odjemalcev električne energije, ki so 
dolžni plačevati prispevek za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z 
uporabo domačega primarnega vira energije. Z uvajanjem možnosti prednostnega 
dispečiranja se znižujejo tveganja zaradi prevelike izpostavljenosti uvozu električne energije, 
do katerih lahko prihaja v določenih obdobjih večje porabe električne energije. Vlada mora še 
z uredbo podrobneje določiti vlogo izvajalcev gospodarskih javnih služb na področju oskrbe z 
električno energijo pri izvajanju prednostnega dispečiranja, način in parametre za določitev 
količine električne energije za prednostno dispečiranje, upravičenih stroškov, višine 
nadomestila in primernega donosa za izvajalca storitve proizvodnje električne energije iz 
domačega primarnega vira v splošnem gospodarskem interesu, način določanja višine in 
obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z rabo domačega primarnega 
vira energije ter mehanizme za nadzor in preprečevanje prekomernih nadomestil izvajalcem 
storitve v splošnem gospodarskem interesu. 
 
K 7. členu 
Razvojni načrt operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina je opredeljen v 30. členu, 
Če operater prenosnega sistema deluje kot neodvisni operater, potem energetski zakon v 
200. členu izključuje 30 člen in določa način in vsebino razvojnega načrta. S tem pa tudi 
izključuje nujne vsebine po Direktivi 27/2012/EU, ki so določene v 30. členu 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 8. členu 
Dodana je definicija o učinkovitem daljinskem ogrevanju in hlajenju, ki 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. 
 
Skladno z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o energetski učinkovitosti se z novelo zakona dodaja nova definicija, ki navaja, 
da je „«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 
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ekstrakcijo, pretvorbo, prevoz in distribucijo.«. Definicija se potrebuje za namen pravnega 
prenosa 14. člena zgoraj navedene direktive in je nujno potrebna tudi za pravilno določitev te 
vsebine. Na prenos te definicije je vezan tudi pravilen prenos Direktive 2012/27/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti v naš 
pravni red. 
 
K 9. členu 
Skladno z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
oktobra 2012 o energetski učinkovitosti se z novelo zakona dodaja nova definicija, ki navaja, 
da je „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. 
 
Prvi odstavek spremembe tega člena se dopolni z definicijo opredeljeno v 4. členu EZ-1, kjer 
je opredeljena ista vsebina z drugim izrazoslovjem in istim pomenom. Tam se ta definicija 
odstrani. Pomen definicije, kaj je učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje ostane isto. 
 
V nadaljevanju tega odstavka je prenesena zahteva direktive, ki je manj zahtevna kot je bilo 
to preneseno v definicijo v 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. 
 
K 10. členu 
Zaradi zagotovitve reda na trgu z nepremičninami je določeno, da je energetska izkaznica 
priloga  in sestavni del pogodbe o prodaji ali najemu stavbe ali njenega dela, sicer je lastnik 
stavbe oziroma dela stavbe lahko sankcioniran. Z navedeno določbo se želi spodbuditi 
lastnike stavbe oziroma dela stavbe k energetski sanaciji stavbe in obvezno seznanitev 
kupca oziroma najemnika s stopnjo potratnosti oziroma energetske učinkovitosti stavbe ali 
njenega dela ter stanovanja. 
 
K 11. členu 
V 13. 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 1. 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 je potrebno dopolniti člen kot je navedeno. 
Podzakonski obstoječi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 
(Uradni list RS, št. 92/14) pa bo potem skladno z spremembo zakona dopolnjenj z 
navedenimi točnimi klasifikacijami objektov, na katere naj bi se to nanašalo. 
 
K 12. členu 
Skladno s tem členom se izdajajo licence neodvisnih strokovnjakov.  
 
Zadnja alineja prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se dopolnijo z dodatno 
določitvijo veljavnosti trajanja licence, da se zaradi spremembe sedme alineje jasno določi 
odnos med obdobjem usposabljanja, veljavnosti ter podaljšanja licence. 
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Sedmi odstavek se dopolni, ker EZ-1 posebej ne predvideva postopkov in pogojev za 
podaljšanje veljavnosti licence. Ker so ti ukrepi popolnoma stopili v prakso šele z sprejemom 
EZ-1, ob začetku izvajanja ukrepov ni bilo mogoče predpisati smiselnih pogojev ali 
postopkov. Sedaj tekom izvajanja ukrepov se želi na smiselno poenostavljen način predpisati 
pogoje in postopke za podaljšanje licence neodvisnim strokovnjakom. Ker bo prišlo do 
poteka veljavnost prvih licenc že v letu 2017, je nujno potrebno, da se določi postopek za 
podaljšanje veljavnosti licence in program usposabljanja za podaljšanje veljavnosti licence.  
 
K 13. členu 
Pri naštevanju omrežij gospodarske javne infrastrukture v četrtem odstavku 462. člena EZ-1  
je prišlo do napake, saj ni upoštevano tudi lokalno distribucijsko vročevodno omrežje, na 
katerem se, enako kot na lokalnih distribucijskih omrežjih zemeljskega plina, izvaja lokalna 
gospodarska javna služba. 
 
K 14. 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 20014 -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 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 11. odstavku se  črta pristojnost vlade, da z uredbo določi višino prispevka, ker tega ne bo 
več smela početi. Za vstop v podporno shemo bodo morali na razpisu prijavitelji ponuditi 
svojo ceno, ki bo zajemal njihove stroške na enoto proizvedene elektrike in zahtevan donos 
na vložena sredstva. Zato v novi uredbi o podporah ne bo več določena višina podpore, do 
katere bi lahko bili upravičeni proizvajalci v prihodnje. 
 
V štirinajstem odstavku se črta besedilo» in faktorja B za tip naprave,«.Ta faktor je bil 
določen z 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 pa po njem ne bo več potrebe, ker 
se bo višina podpore določala že v startu na podlagi ponudbe prijavitelja na razpis in bo 
zajemala vpliv tehnologije na podlagi presoje investitorja samega.  
 
K 15. členu 
Nov 52. a člen Energetskega zakona bo naložil, da bosta na podlagi odločbe vlade izbrani 
proizvajalec elektrike iz domačega primarnega vira energije za prednostno dispečiranje in 
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center za podpore dolžna skleniti pogodbo o izvajanju storitve v splošnem gospodarskem 
interesu za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo z uporabo domačega vira primarne 
energije. Z dopolnitvijo prvega odstavka 376. člena Energetskega zakona se med dejavnosti 
centra za podpore dodaja njegova nova dejavnost, da bo omogočeno izvajanje ukrepa  
prednostnega dispečiranja.  
 
K 16. členu 
Napaka v EZ-1: določila celotnega člena v zvezi  z brezplačno služnostjo so za področje 
elektro distribucije neuporabna, če na tem mestu  piše »operater«. SODO  v večini primerov 
namreč ni operater, v posamičnih primerih je tudi pri prenosu investitor lahko proizvajalec 
(59. člen). 
 
K 17. 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 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 18. členu 
Besedilo na novo določa upravljavca kapitalskih naložb države s področja energetike, katerih 
pravice in dolžnosti izvršuje Vlada Republike Slovenije. S spremembo želi predlagatelj zajeti 
vse pravne osebe, ki opravljajo javno gospodarsko službo s področja energetike na nivoju 
države. 
 
Delovanje elektro podjetij, ki imajo v skaldu z 82. členom EZ-1 sklenjeno pogodbo o najemu 
infrastrukture in izvajanju storitev, je neločljivo povezano z delovanjem družbe SODO, d.o.o., 
zato predlagatelj predlaga, da se pred odločitvami na skupščinah, za katere je pristojna SDH, 
d.d., pridobi soglasje ministra, pristojnega za energijo. 
 
K 19. členu 
Kazenska sankcija za dobavitelja iz 380. člena EZ-1 se črta. 
 
K 20. členu 
Doda se nov 493. a člen in strožja sankcija za kršitelje določb 380. člena EZ-1. 
 
Trenutno predpisana kazenska sankcija zaradi nedoseganja predpisanega deleža obnovljivih 
virov energije v prometu je prenizka in ne bo imela predvidenega učinka. Pri pripravi Uredbe 
o obnovljivih virih energije v prometu, ki poleg Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 
tudi določa predvidene letne deleže obnovljivih virov energije v prometu, predlagatelj 
ugotavlja, da bodo zaradi obveznega primešavanja biogoriv k fosilnim gorivom, distributerji 
goriv imeli okoli 40.000 € dodatnih stroškov. Zato je trenutno predpisana kazen za 
nedoseganje letnega deleža prenizka, saj bodo distributerji raje plačevali kazen, kot pa si 
delali bistveno večji strošek zaradi primešavanja biogoriv.   
 
K 21. 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. Zato je 
predlagana prehodna določba, s katero se predlaga, da za vse postopke, ki so ob uveljavitvi 
tega zakona že v teku,  investitorji plačajo nadomestilo za uporabo nepremičnine za gradnjo 
za čas od dneva pričetka gradnje do dneva, ko investitor pridobi pravico graditi.   
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K 22. člen 
Vsebina dosedanje kazenske norme je nejasna in dopušča različne razlage, saj kot prekršek 
opredeljuje ravnanje, ki ni v skladu z drugim odstavkom 432. člena EZ-1.  
S predlagano spremembo se v skladu z načelom zakonitosti jasno določa, katero dejanje je 
opredeljeno kot prekršek, in za katerega je predpisana sankcija, to je ravnanje, ki ni v skladu 
z izvršljivo odločbo agencije za energijo o odrejenih ukrepih za odpravo kršitev iz drugega 
odstavka 432. člena EZ-1. 
 
K 23. členu 
Za kršitve, določene v prvi do peti alineji 501. člena EZ-1, je treba predpisati strožje kazni, 
saj gre za hude kršitve Uredbe (EU) 1227/2011, ki predstavljajo povzročeno škodo oziroma 
pridobljeno korist, lahko tudi v milijonih evrov. Da so kazni v Sloveniji zelo nizke, ugotavlja 
tudi ACER.  
 
Iz navedenega razloga se za kršitve, določene v tretjem odstavku 501. člena predlagajo višje 
globe (v % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu, ki je v SLO izražena brez DDV). 
Tudi druge države članice imajo namreč za kršitve 3. in 4. člena Uredbe 1227/2011 
predpisane kazni v razponu od 1% - 10% (npr. Francija ima najvišje kazni v razponu od 8 %-
10 %;  Slovaška ima določeno kazen v znesku do 10.000.000,00 evrov). 
 
Agencija je poleg tega ugotovila, da EZ-1 ne določa prekrška za kršitev 15. člena Uredbe 
(EU) 1227/2001, zato se v zadnji alineji spremenjenega prvega odstavka dodaja nova 
alineja, v kateri se predpisuje tudi kazen za primer neobveščanja agencije o upravičenem 
sumu, da bi transakcija lahko pomenila kršitev 3. ali 5. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011 v 
skladu s 15. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011. 
 
K 24. členu 
Novela zakona v novem 482. a členu spreminja vsebino 511. člen zakona. Zato je potrebno 
511. člen črtati. 
 
K 25. členu 
Pri realizaciji prevzema 110 kV omrežja prihaja do odstopanj, kjer je bil odplačni prevzem 
omrežja za 16,3 milijona nižji od načrtovanega, saj Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v 
distribucijski in prenosni sistem ni določila po kakšni metodologiji cenilci izvajajo cenitve 110 
kV omrežja. 
 
Plan sklepanja pogodb o odplačnem prevzemu 110 kV omrežja je zadržan do sprejema 
novele zakona, saj so cenitve sodnih cenilcev za lastnike infrastrukture tudi do 3x višje od 
cenitev, ki jih naroči ELES.  
 
K 26. členu 
EZ-1 je razveljavil dosedanjo 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. 
 
27. člen 
vacatio legis- uveljavitev zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

 

25. člen 
(letna energetska bilanca) 

  (1) Letna energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov 
energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi.  

  (2) Ministrstvo, pristojno za energijo, predloži vsakoletno energetsko bilanco v 
sprejem vladi. 

  (3) Obvezne sestavine energetske bilance so bilance količin primarne in končne 
energije, izražene v naravnih količinah in ekvivalentni energijski vrednosti, po posameznih 
virih v državi, in sicer realizacije za predpreteklo leto, oceno za preteklo leto ter napovedi za 
tekoče in prihodnje leto. Energetske bilance morajo vsebovati tudi načrt za delovanje 
podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim 
izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev 
podporne sheme. 

 

35. člen 
(elektroenergetske dejavnosti) 

 
  (1) Elektroenergetske dejavnosti obsegajo: 
- proizvodnjo elektrike, 
- dobavo elektrike,  
- dejavnost sistemskega operaterja, 
- dejavnost distribucijskega operaterja, 
- dejavnost operaterja trga z električno energijo. 
 
  (2) Dejavnosti proizvodnje in dobave elektrike se opravljata prosto na trgu, na 
katerem se udeleženci med seboj svobodno dogovorijo o količini in ceni dobavljene elektrike, 
končni odjemalci imajo pravico izbire in zamenjave dobavitelja uporabnikom, od katerega 
kupujejo elektriko, proizvajalci pa imajo pravico izbire in zamenjave dobavitelja uporabnikom, 
kateremu elektriko prodajajo. Trgovci sklepajo pogodbe med seboj, razen v primeru 
prezasedenosti v sistemu iz c) točke drugega odstavka 2. člena Uredbe (ES) št. 714/2009, 
kjer se pravica do sklepanja pogodb dodeljuje skladno z 58. členom tega zakona. Dobavitelji 
uporabnikom sklepajo odprte pogodbe o dobavi končnim odjemalcem in o odkupu od 
proizvajalcev, ne glede na mesto priključitve. Dobavitelji morajo imeti izravnano bilanco, v 
primeru neizravnane bilance se odstopanja obračunavajo skladno s pravili, ki jih na podlagi 
četrtega odstavka 97. člena tega zakona sprejme operater trga. 

  (3) Dejavnosti sistemskega operaterja, distribucijskega operaterja in dejavnost 
operaterja trga z električno energijo so obvezne državne gospodarske javne službe.  

  (4) Sistemski operater izvaja gospodarsko javno službo na prenosnem sistemu, ki 
obsega elemente elektroenergetskega sistema na 400 in 220 kilovoltni ravni, distribucijski 
operater pa na distribucijskem sistemu, ki obsega elemente na napetostnih ravneh, nižjih od 
110 kilovoltov. Vlada z uredbo podrobneje opredeli, elemente na 110 kilovoltni ravni, ki 
spadajo v prenosni oziroma v distribucijski sistem, pri čemer upošteva zlasti dejansko 
funkcionalnost vodov in stikališč, obstoječe stanje, minimizacijo potrebnih lastniških prenosov 
in plačil ter lastniško enotnost posameznih zank.  
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51. člen 
 (ranljivi odjemalci in nujna oskrba) 

 

(1) Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih 
razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti 
drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročil enake ali manjše stroške za 
najnujnejšo gospodinjsko rabo. 
 

(2) Distribucijski operater ne sme ranljivemu odjemalcu odklopiti elektrike oziroma 
odjema omejiti pod količino oziroma moč, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne 
razmere, kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine) nujno potrebna, 
da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo. 
 

(3) Distribucijski operater mora odjemalca pred odklopom obvestiti o možnosti nujne 
oskrbe, o dokazilih, ki jih mora odjemalec predložiti operaterju, da mu operater odobri nujno 
oskrbo, in o rokih, v katerih je treba ta dokazila predložiti. Podrobnejše pogoje in ceno nujne 
oskrbe, ki pokriva stroške nabave energije, predpiše operater v sistemskih obratovalnih 
navodilih iz 144. člena tega zakona v skladu s pravili in kriteriji, ki jih predpiše Agencija za 
energijo.  
 

(4) Stroški nujne oskrbe ranljivih odjemalcev so upravičeni stroški operaterja. 
 
  

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. 

  (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.  
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  (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; 
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;  
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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; 

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; 
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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 Evropski 
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;  

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 
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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. 

 

 (2) 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. 

 

334. člen 
(dolžnosti, povezane z energetsko izkaznico) 

 
(1) Energetsko izkaznico morajo zagotoviti lastniki stavb ali posameznih delov stavb, 

za stavbe ali posamezne dele stavb, ki se zgradijo, prodajo ali oddajo najemniku, ki pred 
najemom v stavbi ali njenemu posameznem delu ni imel prijavljenega stalnega ali začasnega 
prebivališča. Za stavbe, ki se zgradijo na podlagi predpisov s področja graditve objektov in 
se ne prodajo ali oddajo v najem se šteje, da je obveznost iz prejšnjega stavka izpolnjena z 
izkazom o energetskih lastnostih stavbe. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora 
pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo 
pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. 
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Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska 
izkaznica za celotno stavbo. 
 

(2) Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno 
predložiti pri: 
– oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta, 
– prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev, 
– prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku, 
– prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla 
na podlagi sklepa o dedovanju. 
 

(3) Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del. Energetska 
izkaznica nove stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo 
energije v stavbah. 
 

(4) Če se stavba ali njen del prodaja ali oddaja v najem še pred pridobitvijo 
uporabnega dovoljenja, mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti izkaz o 
energijskih lastnostih stavbe, ki je izdelan v skladu s predpisom, ki ureja učinkovito rabo 
energije v stavbah in je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja mora investitor kupcu oziroma najemniku predložiti 
energetsko izkaznico. 
 

(5) Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik 
zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti 
stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. 
 

(6) Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe iz 
tega člena se ne nanašajo na: 
– 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 objekte ter 
– samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m². 
 
 

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. 

 

341. člen 
(licenca neodvisnega strokovnjaka) 

   (1) Licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic lahko dobi 
posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve 
stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika ali v ožje področje 
Arhitektura, urbanizem in gradbeništvo ali v podrobno področje Lesarska, papirniška, 
plastična, steklarska in podobna tehnologija, skladno s predpisi o visokem šolstvu;  
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- ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje 
alineje na strokovnem področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v 
stavbah; 

- je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil 
usposabljanje za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic skladno s tem 
zakonom. 

 

  (2) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede klimatskih sistemov lahko dobi 
posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve 
stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika (razen v podrobno 
področje Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ali v Motorna vozila, ladje in 
letala), skladno s predpisi o visokem šolstvu; 

- ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje 
alineje na strokovnem področju klimatskih sistemov;  

- je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil 
usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled 
klimatskih sistemov. 

 

  (3) Licenco neodvisnega strokovnjaka za preglede ogrevalnih sistemov lahko dobi 
posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo ali izobrazbo po študijskem programu prve 
stopnje s študijskih področij, ki spadajo v ožje področje Tehnika (razen v podrobno 
področje Kemijska tehnologija in procesno inženirstvo ali v Motorna vozila, ladje in 
letala), skladno s predpisi o visokem šolstvu;  

- ima najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj od pridobitve izobrazbe iz prejšnje 
alineje na strokovnem področju ogrevalnih sistemov;  

- je v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahteve za izdajo licence uspešno opravil 
usposabljanje po programu usposabljanja za neodvisne strokovnjake za pregled 
ogrevalnih sistemov.  
 

  (4) Licenco neodvisnega strokovnjaka na podlagi dokazila o uspešno opravljenem 
usposabljanju izda ministrstvo, pristojno za energijo, na zahtevo stranke.  

  (5) Ministrstvo, pristojno za energijo, upravlja register licenc neodvisnih 
strokovnjakov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. V registru se za namene 
upravnega odločanja in delovanja strokovnjakov po tem zakonu obdelujejo osebni podatki o 
neodvisnem strokovnjaku (osebno ime, naslov prebivališča, strokovni ali znanstveni naslov, 
enotna matična številka občana, po potrebi vrsta specializacije in podatki o objavah, 
telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte), datumu izdaje licence in 
datumu njenega prenehanja. Javni niso naslednji osebni podatki: naslov prebivališča, enotna 
matična številka občana, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte. Ne 
glede na prejšnji stavek, se posamezniku v vlogi za izdajo licence omogoči, da lahko da 
privolitev za javno objavo svojih podatkov za stike (telefonska številka, številka telefaksa, 
naslov elektronske pošte).  

  (6) Neodvisni strokovnjaki iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
spadajo med regulirane poklice v Republiki Sloveniji.  

  (7) Minister, pristojen za energijo, predpiše programe usposabljanja za neodvisne 
strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic in za redne preglede klimatskih ter ogrevalnih 
sistemov po tem zakonu, podrobnejše pogoje iz 345. člena tega zakona, obliko in vsebino 
licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc 
neodvisnih strokovnjakov. 
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462. člen 
(opredelitev infrastrukture) 

  (1) Energetsko infrastrukturo sestavljajo naslednji objekti, naprave in omrežja: 
- prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega plina, 
- distribucijski omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina, 
- sistem za UNP, 
- sistem za proizvodnjo in skladiščenje zemeljskega plina, 
- sistem za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko ogrevanje, 
- sistem za distribucijo drugih energetskih plinov, 
- sistem za proizvodnjo elektrike skupaj s priključkom na prenosni ali distribucijski sistem. 
 
  (2) Objekti, naprave in omrežja iz prejšnjega odstavka se štejejo za energetsko 
infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu: infrastruktura) za oskrbo z elektriko, zemeljskim plinom 
in toploto. 

  (3) Določbe tega zakona o infrastrukturi se uporabljajo tudi za stvarne in druge 
pravice na nepremičninah, potrebne za gradnjo, rekonstrukcijo, obratovanje, nadzor in 
vzdrževanje objektov, naprav in omrežij iz prvega odstavka tega člena. 
 
  (4) Infrastruktura za prenosno omrežje elektrike in prenosni sistem zemeljskega 
plina, distribucijsko omrežje elektrike in distribucijski sistem zemeljskega plina, sistem za 
UNP in sistem za distribucijo drugih energetskih plinov je gospodarska javna infrastruktura 
skladno z zakonom, ki ureja področje graditve objektov. 

  (5) Podrobneje predpiše vrste objektov, naprav, omrežij in sistemov, ki sestavljajo 
infrastrukturo, ter način vodenja evidence infrastrukture vlada, na predlog ministra, 
pristojnega za energijo. 

 

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 
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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; 

- 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 
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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. 

 

376. člen 
(center za podpore) 

  (1) Dejavnost centra za podpore obsega naslednje naloge: 

- upravljanje s sredstvi prispevkov iz 377. člena tega zakona; 
- sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor; 
- odkup električne energije po prvi alineji šestega odstavka 372. člena tega zakona po 

ceni, ki jo določi vlada; 
- odkup električne energije od proizvajalcev iz štirinajstega in petnajstega odstavka 372. 

člena tega zakona; 
- izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje; 
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- prodaja odkupljene električne energije na trgu na dražbi ali z razpisom oziroma na 
energetski borzi. 
 

  (2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka, ki so povezane s podporami proizvodnji 
električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom, izvaja 
center tudi druge dejavnosti, povezane z informiranjem, ozaveščanjem in usposabljanjem iz 
351. člena tega zakona. 

  (3) Izvajalec dejavnosti centra za podpore ne sme izvajati dejavnosti 
elektrooperaterja. 

  (4) Center za podpore je dolžan najkasneje v 30 dneh, ko je obveščen o vročitvi 
odločbe o dodelitvi podpore, upravičencu posredovati v podpis pogodbo, s katero uredita 
zagotavljanje podpore in druga vprašanja medsebojnih razmerij v zvezi s tem (v nadaljnjem 
besedilu: pogodba o zagotavljanju podpore). S pogodbo o zagotavljanju podpore se urejajo 
pravice in obveznosti prejemnika podpore glede upoštevanja pravil za delovanje centra za 
podpore, usklajevanja spremenljivega dela podpore, predvidenega obsega odkupljene 
električne energije in medsebojnega obveščanje. Če pogodba o zagotavljanju podpore ni v 
skladu z odločbo, se glede neusklajenih vprašanj neposredno uporablja odločba. Če se 
zaradi spremenjenih okoliščin ali obnove postopka spremeni odločba o dodelitvi podpore, 
center za podpore pozove prejemnika k sklenitvi nove pogodbe o zagotavljanju podpore. Če 
prejemnik podpore v enem mesecu, ko je pozvan k sklenitvi pogodbe o zagotavljanju 
podpore ne sklene pogodbe in tega ne stori niti v dodatnem roku, ki ne sme biti krajši od 15 
dni, ni več upravičen do podpore.  

  (5) Če agencija prejemniku podpore z odločbo iz prejšnjega člena ukine podporo, 
mora center za podpore prenehati izplačevati podporo z dnem, ko je obveščen o opravljeni 
vročitvi odločbe, s katero je bila podpora ukinjena. Pogodba o zagotavljanju podpore 
preneha veljati z dnem, ko preneha veljati odločba o dodelitvi podpore. 

  (6) Center za podpore mora voditi ločene računovodske obračune in evidence o 
sredstvih, zbranih s prispevki za soproizvodnjo in obnovljive vire, ki jih plačujejo odjemalci 
električne energije po tem zakonu, in uporabi teh sredstev za različne vrste podpor, 
delovanje centra za podpore in druge predpisane namene. Vlada podrobneje predpiše način 
izvajanja nalog iz prvega odstavka tega člena ter ločenega vodenja računovodskih evidenc in 
obračunov. 

  (7) Osebe, ki od centra za podpore prejemajo podporo ali prodajajo električno 
energijo preko centra za podpore, elektrooperaterji, na katerih omrežje so prej navedene 
osebe priključene, so centru za podpore na njegovo zahtevo dolžni posredovati podatke, ki 
jih center potrebuje za izvajanje svojih nalog v okviru gospodarske javne službe po tem 
zakonu. 

  (8) Center za podpore vodi register prejemnikov podpor. Podatke o prejetih 
podporah lahko center za podpore posreduje pristojnim organom v okviru poročanj, ki jih je 
dolžan izvajati. Center za podpore podatke o višini in prejemnikih podpor objavi na svoji 
spletni strani.  

 

473. člen 
(posebne določbe o razlastitvi in ustanovitvi služnosti v javno korist) 

  (1) Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o pridobitvi 
lastninske pravice na nepremičninah iz prejšnjega člena te pogodbe ne uspe skleniti, vloži 
država oziroma lokalna skupnost oziroma operater, ki je izvajalec obvezne gospodarske 
javne službe po tem zakonu, kot razlastitveni upravičenec na predlog investitorja nemudoma 
predlog za razlastitev. Ponudba za sklenitev pogodbe mora vsebovati cenitev sodno 
zapriseženega cenilca.  
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  (2) Če je razlastitveni upravičenec operater, ki je izvajalec obvezne gospodarske 
javne službe po tem zakonu, je pogodba o odsvojitvi, obremenitvi ali najemu razlaščene 
nepremičnine, ki je v nasprotju z namenom razlastitve, nična. Zaznamba te prepovedi se 
vpiše v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti. 

  (3) Če investitor v 30 dneh po vročitvi ponudbe za sklenitev pogodbe o ustanovitvi 
služnosti v javno korist na nepremičninah iz tega člena te pogodbe ne uspe skleniti, lahko 
nemudoma vloži predlog za omejitev lastninske pravice. Ponudba za sklenitev pogodbe 
mora vsebovati cenitev sodno zapriseženega cenilca.  

  (4) Ne glede na določbe drugih zakonov se pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno 
korist sklepajo za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega operaterja 
posamezne infrastrukture ali v korist gospodujočega zemljišča, katerega lastnik je operater. 

  (5) Ne glede na 104. člen ZUreP-1, so postopki za omejitev lastninske pravice in 
za razlastitev po tem zakonu nujni, če je javna korist izkazana skladno s tretjim odstavkom 
93. člena ZUreP-1 in če razlastitveni upravičenec pri sodišču da v hrambo znesek v višini 
ocenjene odškodnine za nepremičnino, ki je predmet postopka razlastitve ali omejitve 
lastninske pravice, in varščino v višini ene polovice ocenjene odškodnine za morebitno drugo 
škodo po predpisih o razlastitvi, s čimer se šteje, da je izpolnjen pogoj za prevzem posesti na 
razlaščeni nepremičnini. Nujnosti postopkov ni treba posebej obrazložiti in utemeljiti. 

  (6) V notarskem zapisu ali zapisniku o prevzemu denarja v hrambo mora biti 
določen rok hrambe zneska iz prejšnjega odstavka do izpolnitve pogoja za izplačilo 
odškodnine ali najmanj 10 let, kar nastopi prej. Kot pogoj za izplačilo razlastitvenemu 
zavezancu ali drugi upravičeni osebi mora biti določena predložitev sporazuma o odškodnini 
ali pravnomočne odločbe o razlastitvi. 

  (7) Ne glede na tretji odstavek 92. člena ZUreP-1 se v postopku razlastitve ali 
omejitve lastninske pravice na nepremičninah na območju prostorskega akta za prostorske 
ureditve državnega pomena ne ugotavlja, ali država razpolaga z drugo ustrezno 
nepremičnino za dosego razlastitvenega namena ali namena omejitve lastninske pravice. 

  (8) Ne glede na 100. člena ZUreP-1 se postopek razlastitve ali omejitve lastninske 
pravice na nepremičninah, ki so potrebne za namene iz prvega ali drugega odstavka 472. 
člena tega zakona, ne uvede z odločbo, temveč po prejemu popolne zahteve za razlastitev 
ali omejitev lastninske pravice pristojni organ izda sklep o začetku razlastitvenega postopka. 
Zoper ta sklep ni pritožbe. Sklep o začetku postopka razlastitve se po uradni dolžnosti 
zaznamuje v zemljiški knjigi. 

  (9) Za prenos lastninske pravice ali služnosti na razlaščeni nepremičnini na 
investitorja se ne uporabljajo predpisi, ki urejajo prodajo stvarnega premoženja države.  

 

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: 

- 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 – 
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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. 

495. člen 
(prekrški za šesti del zakona) 

 

(1) Z globo do enega odstotka letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če ne ravna v skladu z drugim odstavkom  432. člena tega zakona; 
 

(2) Z globo od 15.000 do 250.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ravna v 
nasprotju s 444. členom tega zakona; 

  
(3) Z globo od 15.000 do 150.000 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena 

kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 
 

(4) Z globo od 2.000 do 10.000 evrov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega 
člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost. 
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501. člen 
(prekrški za kršitve določb Uredbe (EU) št. 1227/2011) 

 

(1) Z globo od 25.000 do 125.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki opravljaj dejavnost,  če: 

 uporabi notranje informacije o veleprodajnem energetskem proizvodu v nasprotju s 
točko a) prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 razkrije notranje informacije kateri koli drugi osebi v nasprotju s točko b) prvega 
odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 na podlagi notranje informacije kateri koli drugi osebi priporoči sklenitev posla v 
nasprotju s točko c) prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011 ali jo k temu 
napelje; 

 ne objavi notranjih informacij, ki se nanašajo nanj ali na z njim povezane osebe v 
skladu s 4. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 sklepa kakršen koli posel ali izdaja kakršna koli naročila za trgovanje ali razširja 
informacije na način, ki pomeni ali bi lahko pomenil tržno manipulacijo v nasprotju s 5. 
členom Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 ACER ne predloži evidence o transakcijah, povezanih z veleprodajnimi energetskimi 
trgi, v skladu s prvim odstavkom 8. člena Uredbe (EU) št. 1227/2011; 

 pred sklepanjem transakcij, o katerih mora poročati, transakcij ne prijavi agenciji v 
skladu z 9. členom Uredbe (EU) št. 1227/2011 ali nemudoma ne obvesti agencije o 
spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v register udeležencev iz 
sedmega odstavka 448. člena tega zakona. 

 

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne 
osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki opravljaj dejavnost ki stori prekršek iz petega odstavka tega člena. 

 

(3) Z globo od 500 do 2.000 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek 
iz prve, druge in tretje alineje petega odstavka tega člena.  

 

511. člen 

(ukrepi za zagotovitev lastniške ločitve) 
 
Z dnem uveljavitve tega zakona se za kapitalsko naložbo države v družbah ELES, d. o. o., 
SODO, d. o. o., in Borzen, d. o. o., preneha uporabljati Zakon o Slovenskem državnem 
holdingu (Uradni list RS, št. 105/12 in 39/13). Pravice in dolžnosti, ki pripadajo Republiki 
Sloveniji na podlagi kapitalske naložbe v teh družbah, z dnem uveljavitve tega zakona 
izvršuje vlada. Za spremljanje naložb je pristojno ministrstvo, pristojno za energijo. 
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V. PREDLOG, DA SE PREDLOG ZAKONA OBRAVNAVA PO NUJNEM OZIROMA 
SKRAJŠANEM POSTOPKU 

 

(razlogi in posledice, zaradi katerih se predlaga nujni ali skrajšani postopek Poslovnika 
državnega zbora obravnava po nujnem postopku) 

 

Obrazložitev nujnosti postopka: 

Predlagatelj predlaga, da se predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega 
zakona sprejme po skrajšanem postopku v skladu s prvim odstavkom 142. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. Gre za spremembe in dopolnitve povezane z delnim 
prenosom dveh direktiv, spremembe in dopolnitve v zvezi s postopkom pred ustavnim 
sodiščem oziroma odločbo ustavnega sodišča ter možnostjo uvedbe prednostnega 
dispečiranja za zagotovitev zanesljivosti oskrbe z energijo in v zvezi s postopki za 
podaljšanje veljavnosti energetskih izkaznic, ki morajo začeti veljati pred letom 2017. 
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VI. PRILOGE 

 

Na podlagi desetega odstavka 52.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 
81/15 in ….) izdaja Vlada Republike Slovenije 

 

U R E D B O 

o prednostnem dispečiranju električne energije iz domačega primarnega energetskega 
vira 

 

1. člen 

(vsebina uredbe) 

S to uredbo se določajo vloga izvajalcev gospodarskih javnih služb na področju oskrbe z 
električno energijo pri izvajanju prednostnega dispečiranja, način in parametri za določitev 
količine električne energije za prednostno dispečiranje, upravičenih stroškov, višine 
nadomestila in primernega donosa za izvajalca storitve proizvodnje električne energije iz 
domačega primarnega vira v splošnem gospodarskem interesu, način določanja višine in 
obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z rabo domačega primarnega 
vira energije ter mehanizme za nadzor in preprečevanje prekomernih nadomestil izvajalcem 
storitve v splošnem gospodarskem interesu. 

 

2. člen 

(pomen izrazov) 

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen kot izrazi v Energetskem zakonu, poleg 
tega pa imajo izrazi, uporabljeni v tej uredbi še naslednji pomen: 

- 

 

3. člen 

(način določanja količine primarne energije za proizvodnjo električne energije za prednostno 
dispečiranje) 

(1)Količina primarne energije za proizvodnjo električne energije za prednostno dispečiranje 
ne sme preseči 15% skupne primarne energije, ki je potrebna za proizvodnjo električne 
energije porabljene v državi.  

(2)Ministrstvo , pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) določi 15 % skupne 
primarne energije, ki je potrebna za proizvodnjo električne energije porabljene v državi za 
posamezno leto, v katerem se izvede prednostno dispečiranje, kot povprečje iz zadnjih treh 
letnih objavljenih podatkov Statističnega  urada Republike. Iz tako določenega obsega 
primarne energije ministrstvo določi tudi količino električne energije, katere proizvodnjo iz 
izbranega domačega primarnega vira energije lahko vlada naloži proizvajalcem za 
prednostno dispečiranje. Za tako določeno količino električne energije izdela sistemski 
operater letni program za prednostno dispečiranje, ki ga pošlje proizvajalcu električne 
energije, ki mu je vlada z odločbo naložila obveznost uporabe domačega primarnega vira (v 
nadaljnjem besedilu: proizvajalec). 
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4. člen 

(upravičeni stroški proizvodnje električne energije iz domačega primarnega vira) 

(1)Proizvajalec mora na ministrstvo v enem mesecu po prejemu odločbe poslati podatke o 
stroških proizvodnje električne energije za prednostno dispečiranje. Iz podatkov mora biti 
razvidno, kakšna je lastna cena proizvodnje 1 MWh električne energije iz domačega 
primarnega vira.  

(2)Lastna cena mora biti razdeljena na variabilni in nespremenljivi del, ki sta določena glede 
na število obratovalnih ur elektrarne za izvajanje programa sistemskega operaterja iz 
drugega odstavka 52.a člena Energetskega zakona, in morata prikazovati vse zajete stroške, 
da lahko ministrstvo preveri ali so vsi zajeti stroški tudi upravičeni. 

 

5. člen 

(določanje višine nadomestila za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo) 

(1)Vlada vsako leto na podlagi predloga ministrstva s sklepom določi višino nadomestila za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z uporabo domačega primarnega vira, 
ki se določi na podlagi upravičenih stroškov proizvodnje električne energije iz domačega 
primarnega vira. 

(2)Nadomestilo iz prejšnjega odstavka vključuje tudi primerni donos izvajalca storitve 
proizvodnje električne energije iz domačega primarnega vira, ki je za posamezno leto 
določen v višini reguliranega donosa, ki ga Agencija priznava izvajalcu gospodarske javne 
službe sistemskega operaterja. 

 

6. člen 

(določitev višine prispevka) 

(1)Sredstva za izplačevanje nadomestila za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno 
energijo z uporabo domačega primarnega vira se zagotavljajo s prispevkom za zagotavljanje 
zanesljive oskrbe z rabo domačega primarnega vira energije (v nadaljevanju prispevek), ki 
ga plačujejo vsi končni odjemalci električne energije. 

(2)Višino prispevka na kW obračunske moči za posamezno leto vlada določi s sklepom na 
podlagi predloga ministrstva pristojnega za energijo, ki mora pri pripravi predloga upoštevati 
načrtovano količino električne energije za prednostno dispečiranje, višino nadomestila za 
zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z uporabo domačega primarnega vira 
iz prejšnjega člena in oceno letne obračunske moči vseh odjemalcev električne energije. 

(3)Prispevek na kW obračunske moči se določi na pet decimalnih mest natančno na osnovi 
potrebnih sredstev ter letne obračunske moči po naslednji enačbi:  

 

oL

P
kw

P

Sred
p


  

 

pri čemer je: 

pkW……...  prispevek v eurih na kW obračunske  moči  

Sredp……  potrebna sredstva v eurih 

Σ P oL…..   letna obračunska moč vseh končnih odjemalcev  

 

7. člen 
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(obračunavanje mesečnega prispevka končnim odjemalcem električne energije) 

(1)Osnova za izračun mesečnega prispevka posameznega končnega odjemalca električne 
energije  so podatki o obračunski moči. 

(2)Za ugotavljanje obračunske moči in plačevanje mesečnega prispevka iz prejšnjega 
odstavka se smiselno uporabljata metodologija za obračunavanje omrežnine ter 
metodologija za določitev omrežnine in kriteriji za ugotavljanje upravičenih stroškov za 
elektroenergetska omrežja.  

(3)Mesečni prispevek zavezanca je prikazan kot posebna postavka na računu za uporabo 
omrežja. 

 

8. člen 

(akontativni računi centra za podpore za prispevek) 

(1)Center za podpore izstavlja sistemskemu in distribucijskemu operaterju akontativne 
račune za prispevek za podpore na podlagi podatkov o planskih mesečnih količinah. 
Sistemski in distribucijski operater pošljeta centru za podpore prve ocene do 30. septembra, 
dokončne planske podatke, ki so podlaga za izdajo akontativnih računov za naslednje leto, 
pa do 15. decembra. Center za podpore akontativne račune izdaja do konca obračunskega 
meseca z rokom plačila 20 dni od izdaje računa.  

(2)Podatki o obračunani obračunski moči se pripravijo iz podatkovnih baz sistemskega in 
distribucijskega operaterja. Sistemski in distribucijski operater zagotovita podatke centru za 
podpore o obračunani obračunski moči do 10. (desetega) delovnega dne v tekočem mesecu 
za pretekli mesec v elektronski obliki. Na podlagi prejetih podatkov o obračunani obračunski 
moči Borzen, d.o.o., za center za podpore, izstavi obračunski bremepis ali dobropis z rokom 
plačila 18 dni od izdaje.  

(3)Center za podpore pridobi od sistemskega in distribucijskega operaterja potrebne podatke 
o obračunanih mesečnih količinah, zneskih prispevka ter podatke o končnih odjemalcih 
električne energije na podlagi številke merilnega mesta v elektronski obliki. 

(4) Če med letom akontativne količine odstopajo od dejanskih za več kot 10 %, lahko center 
za podpore od sistemskega in distribucijskega operaterja zahteva popravek akontativnih 
količin. 

9. člen 

(prodaja električne energije za prednostno dispečiranje na trgu) 

(1)Proizvajalec je zavezan za programirano količino elektrike podati na energetski borzi (trg 
za dan vnaprej) tržno ponudbo. V primeru, da količine ne bi bile prodane, lahko proizvajalec 
uporabi tudi druge prodajne poti. 

(2)Proizvajalec pooblasti energetsko borzo, da prejete ponudbe in realizacijo, vključno z 
doseženimi cenami, posreduje centru za podpore, sistemskemu operaterju ter ministrstvu. 
Ponudbe morajo biti ob vnosu evidentirane ločeno od drugih ponudb proizvajalca. V kolikor 
mora proizvajalec uporabiti druge prodajne poti, mora obveščati center za podpore in 
ministrstvo o doseženih količinah in cenah ter posredovati ustrezna dokazila. 

 

10. člen 

(nadzor in preprečevanje izplačevanja prekomernih nadomestil) 

(1)Proizvajalec je ministrstvu dolžan omogočiti nadzor nad izvajanjem odločbe in predložiti 
vso zahtevano dokumentacijo, dajati informacije in omogočiti vpogled v poslovne knjige in 
evidence v zvezi z izvajanjem storitve v splošnem gospodarskem pomenu. 
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(2)Nadzor obsega pregled finančnega poslovanja v zvezi izvajanjem storitve. Osebe, ki 
izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju proizvajalca obravnavati kot poslovno 
skrivnost. O nadzoru se sestavi zapisnik. 

 

11. člen 

(poročanje in poračun v primeru presežka nadomestila) 

(1)Proizvajalec mora enkrat mesečno do petnajstega dne v mesecu poročati ministrstvu: 

- o proizvedeni električni energiji za prednostno dispečiranje in o morebitnem odstopanju od 
letnega programa prednostnega dispečiranja, ter o razlogih za odstopanje ; 

- o stroških proizvodnje električne energije za prednostno dispečiranje in o prihodkih iz njene 
prodaje; 

- o prihodku z naslova nadomestila za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo 
z uporabo domačega primarnega vira. 

(2)Letno poročilo, potrjeno s strani sistemskega operaterja, je proizvajalec dolžan 
posredovati ministrstvu do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Morebitne presežke 
prihodkov z naslova nadomestila za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo z 
uporabo domačega primarnega vira in prihodkov iz prodaje električne energije na trgu nad 
stroški proizvodnje električne energije za prednostno dispečiranje je potrebno prikazati v 
poročilu. Ugotovljene presežke iz preteklega leta je potrebno poračunati s centrom za 
podpore do septembra tekočega leta. Če pa se v tekočem letu prednostno dispečiranje ne 
izvaja, je potrebno presežek prejetih sredstev v celoti vrniti centru za podpore, najkasneje do 
tridesetega avgusta tekočega leta. 

(3)Če proizvajalec ne posreduje pravočasno poročil iz prvega in drugega odstavka 
prejšnjega člena ali posreduje nepopolno poročilo, ministrstvo proizvajalca opozori in mu 
določi rok za dostavo ali dopolnitev poročila. Če proizvajalec v tako določenem roku ne 
posreduje popolnega poročila, ministrstvo naloži centru za podpore, da začasno zadrži 
izplačilo odprtih zahtevkov proizvajalca, dokler ta ne dostavi popolnega poročila. 

 

12. člen 

(uveljavitev uredbe) 

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

 

Št.  

Ljubljana, dne  

EVA  

   Vlada Republike Slovenije 

      dr. Miro Cerar l.r. 

Predsednik 
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PREDLOG 

         EVA 2016-2430-00 

 

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 šestnajsta alineja, ki se glasijo: 

-     12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 
-     12112 Gostilne, restavracije in točilnice 
-     12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev  
-     12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
-     12203 Druge poslovne stavbe 
-     12301 Trgovske stavbe 
-     12302 Sejemske dvorane, razstavišča  
-     12303 Bencinski servisi 
-     12304 Stavbe za storitvene dejavnosti  
-     12410 Postajna poslopja, terminali, stavbe za izvajanje komunikacij ter z njimi povezane      
       stavbe 
-     12620 Muzeji in knjižnice  
-     12650 Stavbe za šport. 

 

 

2.člen 

(uveljavitev) 

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

 

 

Številka: 
Ljubljana, dne 

EVA 2016-2430-00 

 

 

 

 

 


