
 

 

Osnutek za javno obravnavo – 25. 10. 2016 

PREDLOG 

Na podlagi tretjega odstavka 463. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) 
izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O  
o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet uredbe) 

(1) Ta uredba določa vrste vzdrževalnih del v javno korist na objektih, napravah in 
omrežjih, ki so potrebna za prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega 
plina, distribucijo toplote in oskrbo z drugimi energetskimi plini (v nadaljnjem besedilu: 
vzdrževalna dela). 

(2) Ta uredba določa tudi načine izvajanja vzdrževalnih del na področju energetike, ureja 
inšpekcijsko nadzorstvo in določa sankcije za prekrške. 

II. VRSTE VZDRŽEVALNIH DEL 

2. člen 
(vzdrževalna dela s področja prenosa in distribucije električne energije) 

Vzdrževalna dela na objektih, napravah in omrežjih s področja prenosa in distribucije 
električne energije so: 

- vsa dela na napravah; 
- vsa dela na objektih s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta; 
- vsa dela na objektih s katerimi se posega v konstrukcijo objekta, če so izvedena v 

skladu z aktom, ki ureja prostor in pravilnikom, ki ureja mehansko odpornost in 
stabilnost objektov;  

- vsa dela na omrežjih razen, če gre za zamenjavo obstoječih stebrov z gradnjo novih 
stebrov; 

- vsa kabliranja energetskih kablov v zemljo, vključno z jaški in priključki kabla do 
obstoječih naprav, objektov in omrežij, do napetostnega nivoja vključno 110 kV. 

 

3. člen 
(vzdrževalna dela s področja prenosa in distribucije zemeljskega plina) 

Vzdrževalna dela s področja prenosa in distribucije zemeljskega plina so: 
- vsa dela na plinovodih; 
- vsa dela na napravah; 
- vsa dela na objektih s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta; 
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- vsa dela na objektih s katerimi se posega v konstrukcijo objekta, če so izvedena v 
skladu z dokumentom, ki ureja prostor in pravilnikom, ki urejajo mehansko 
odpornost in stabilnost objektov;  

- vsa dela pri polaganju cevovodov z nazivno vrednostjo do 16 barov v zemljo, 
vključno s priključki do uporabnikov oziroma do obstoječih naprav, objektov in 
omrežij.  

4. člen 
(vzdrževalna dela s področja distribucije toplote) 

Vzdrževalna dela s področja distribucije toplote so vsa dela: 
- na napravah; 
- na objektih s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta; 
- na objektih s katerimi se posega v konstrukcijo objekta, če so izvedena v skladu z 

dokumentom, ki ureja prostor in pravilnikom, ki urejajo mehansko odpornost in 
stabilnost objektov.  

- na omrežju; 
- vsa dela pri polaganju cevovodov v zemljo za namen daljinskega ogrevanja v 

lokalni skupnosti. 

5. člen 
(vzdrževalna dela s področja oskrbe z drugimi energetskimi plini) 

Za vzdrževalna dela s področja oskrbe z drugimi energetskimi plini se smiselno uporablja 
določba 3. člena te uredbe. 

III. POGOJI ZA IZVAJANJE IN NAČIN IZVAJANJA VZDRŽEVALNIH DEL 

6. člen 
(izvajanje vzdrževalnih del) 

(1) Za vzdrževalna dela v javno korist se štejejo le tista dela, ki jih je mogoče izvesti v okviru 
stvarnih pravic in služnosti na nepremičninah, na katerih so zgrajeni oziroma stoje 
objekti, naprave in omrežja iz 1. člena do 5. člena te uredbe in če se s temi deli ne 
povečajo vplivi na sosednje nepremičnine in vplivi na okolje preko zakonsko dovoljenih. 

(2) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan pri izvedbi vzdrževalnih del upoštevati 
naslednje pogoje: 

- medsebojni odmiki objektov, naprav in omrežja gospodarske javne infrastrukture, 
ki se izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist morajo po izvedbi ostati v okviru 
zakonsko dovoljenih odmikov od ostalih objektov, naprav in omrežij, ki veljajo za 
posamezne vrste objektov, naprav in omrežij; 

- varnostni odmiki od ostalih objektov, naprav in omrežij se po izvedbi vzdrževalnih 
del ne smejo povečati glede na zahtevane varnostne odmike do ostalih objektov, 
naprav in omrežij pred izvedbo vzdrževalnih del; 

- v primeru, da je objekt, naprava ali omrežje gospodarske javne infrastrukture 
ograjen z varovalno ograjo, se zahtevani varnostni odmik novo izvedenih 
objektov, naprav in omrežij od ostalih objektov, naprav in omrežij izven ograje do 
ograje ne sme povečati glede na zahtevane varnostne odmike do ostalih objektov, 
naprav in omrežij pred izvedbo vzdrževalnih del; 

- izkazati mora dokazilo o pravici graditi. 
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7. člen 
(izvajalec vzdrževalnih del) 

Kot izvajalec vzdrževalnih del se šteje izvajalec ustrezne gospodarske javne službe s 
področja energetske dejavnosti, lahko pa tudi druga pravna ali fizična oseba, ki v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, izpolnjuje pogoje za izvajalca in mu taka dela s 
pogodbo poveri izvajalec gospodarske javne službe s področja energetskih dejavnosti. 

8. člen 
(strokovno tehnični pregled) 

(1) Po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred pričetkom rednega obratovanja, je 
dolžan izvajalec gospodarske javne službe opraviti interni strokovno tehnični pregled, 
s katerim se ugotovi, ali so vzdrževalna dela na objektih, napravah in omrežjih 
izvedena in vzdrževana v skladu s predpisi in tehničnimi pravili in standardi. 

(2) S pregledom iz prejšnjega odstavka se ugotavlja, ali so bila vzdrževalna dela 
izvedena v skladu s predpisi in tehničnimi pravili, ki se nanašajo na konstrukcijo, 
opremo, vzdrževanje in oskrbljenost določenega energetskega objekta, naprave 
oziroma omrežja. 

(3) O strokovno tehničnem pregledu, s katerim se ugotovi stanje določenega 
energetskega objekta, naprave oziroma omrežja, se izdela zapisnik, katerega priloga 
so listine, ki dokazujejo navedeno stanje. Zapisnik, iz katerega izhaja, da so 
vzdrževalna dela izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, 
predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta, naprave oziroma omrežja v smislu 
predpisov o graditvi objektov. 

(4) Strokovno tehnične preglede opravljajo izvajalec gospodarske javne službe, pravne 
osebe ali podjetniki posamezniki, ki jih za to pooblasti izvajalec gospodarske javne 
službe. 

(5) O ugotovitvah strokovno tehničnega pregleda mora pooblaščena pravna oseba ali 
podjetnik posameznik obvestiti naročnika pregleda, upravljavca energetskega 
objekta, naprave oziroma omrežja in organ, pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo, 
katerega mora obvestiti izvajalec gospodarske javne službe tudi kadar sam opravlja 
strokovno tehnični pregled. 

9. člen 
(evidenca vzdrževalnih del in obveščanje) 

(1) Izvajalec gospodarske javne službe je dolžan voditi evidenco izvedenih vzdrževalnih 
del. 

(2) Izvajalec gospodarske javne službe je zaradi vodenja katastra gospodarske javne 
infrastrukture in zbirnih podatkov za posamezne vrste omrežij, naprav in objektov 
gospodarske infrastrukture po zaključku gradnje vzdrževalnih del dolžan posredovati 
podatke o zgrajenih objektih, napravah in omrežjih gospodarske javne infrastrukture 
organu, pristojnemu za geodetske zadeve. 
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IV. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

10. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

Nadzorstvo nad izvajanjem določb te uredbe opravlja inšpektorat pristojen za energijo. 

11. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 2.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gospodarske 
javne službe, ki po zaključku izvedbe vzdrževalnih del ne opravi internega strokovno 
tehničnega pregleda iz prvega odstavka 8. člena te uredbe. 

(2) Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gospodarske 
javne službe, ki prične uporabljati objekte, naprave in omrežja zgrajene kot 
vzdrževalna dela po tej uredbi brez Zapisnika iz tretjega odstavka 8. člena te uredbe 
kot dokazila o zanesljivosti izvedenih vzdrževalnih del. 

(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gospodarske javne 
službe, ki v skladu s prvim odstavkom 9. člena te uredbe ne vodi evidence 
vzdrževalnih del in ki v evidenco energetske infrastrukture ne vnese podatkov o 
izvedenih vzdrževalnih delih in posegih v infrastrukturo. 

(4) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec gospodarske javne 
službe, ki v skladu z drugim odstavkom 9. člena te uredbe ne posreduje podatkov o 
izvedenih vzdrževalnih del na objektih, napravah in omrežjih za geodetske zadeve 
pristojnemu organu. 

(5) Z globo od 500 do 5.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba 
izvajalca gospodarske javne službe, ki stori katero izmed dejanj iz prvega, drugega, 
tretjega, četrtega in prejšnjega odstavka tega člena. 

 

 

»V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
12. člen 

(uveljavitev) 

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

 


