13. REDNA SEJA VLADE
Ljubljana, 2. 9. 2022 - Vlada RS je na 13. redni seji, ki je potekala 1. 9. 2022, med
drugim določila besedilo Predloga zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih
razmer na področju oskrbe z energijo ter predloga novele Zakona o oskrbi s plini.
Sprejeto pa je bilo tudi mnenje k predlogu Zakona o celostnem prometnem
načrtovanju in sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo
dodatnih ukrepov za ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske Istre.
Predlog zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z
energijo
Za obvladovanje kriznih razmer na področju delovanja elektroenergetskega in
plinskega sistema ter oskrbe s toploto je potrebno sprejeti nov interventni zakon. V
predlogu so opredeljeni:
• začasni ukrepi za upravljanje povečanega tveganja pri oskrbi z energijo,
• ukrepi za zanesljivo oskrbo z energijo,
• ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti,
• ukrepi za zmanjševanje pritiskov na cene energije zaradi nestanovitnosti
energetskih trgov.
V sklopu ukrepov za upravljanje povečanega tveganja na področju delovanja
elektroenergetskega in plinskega sistema sodi na primer ukrep, da vlada lahko v
primeru motenj z oskrbo z električno energijo in plinom razglasi stopnje tveganja (nižjo
in višjo).
Pri nižji stopnji tveganja je treba obvestiti energetske družbe in odjemalce električne
energije in zemeljskega plina preko sredstev javnega obveščanja, naj se pripravijo na
pričakovane krizne razmere in izvedejo potrebne in možne ukrepe.
Višjo stopnjo tveganja, ki pomeni krizo na področju oskrbe z energijo, bo vlada
razglasila, ko bodo nastopile izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom in krizno
stanje v sektorju električne energije. Pri višji stopnji tveganja je treba izkoristiti vse
nacionalne potenciale za proizvodnjo električne energije in toplote, zato bo zaradi
razmer dopuščeno začasno odstopanje od zahtev glede mejnih vrednosti emisij, ki so
na podlagi predpisov za urejanje varstva okolja postavljene za obratovanje elektrarn,
naprav za soproizvodnjo toplote in elektrike in kurilnih naprav za ogrevanje, za katere
se zahteva okoljevarstveno dovoljenje.
V primeru, da upravljalec naprave nadomesti gorivo z drugo vrsto goriva, mora v roku
48 ur o tem po elektronski pošti obvestiti ministrstvo in inšpekcijo, pristojno za okolje.
Upravljalci morajo prav tako v treh mesecih izvesti potrebne meritve in obratovalni
monitoring emisije snovi v zrak.

Vlada si z zakonom tudi nalaga, da vsakih sedem dni preverja upravičenost razglasitve
stopnje tveganja na področju oskrbe z energijo. Začasno odstopanje od zahtev glede
mejnih vrednosti emisij velja tudi za upravljavce naprav brez okoljevarstvenega
dovoljenja. Kot nadomestno gorivo upravljavcu naprave ni dovoljeno uporabiti
odpadkov ali gorivo pridobljeno iz odpadkov.
Kar se tiče ukrepov za zanesljivo oskrbo z energijo, zakon ureja skladiščenje plina,
sproščanje obveznih rezerv nafte ter naftnih derivatov ter izjeme pri doseganju
kazalnikov učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja. Za sisteme daljinskega
ogrevanja, ki kot gorivo uporabljajo plin, se čas razglašene višje stopnje tveganja, ne
šteje v obdobje za izračun doseganja kazalnikov učinkovitosti. Nosilec bilančne
skupine mora do 1. novembra v tekočem letu zagotoviti skladiščenje plina v drugih
državah Evropske unije v obsegu, ki je enak vsaj 15 % povprečne letne dobave plina
te bilančne skupine končnim odjemalcem v Republiki Sloveniji v zadnjih petih letih.
Čeprav skladišča zemeljskega plina v Evropski uniji predstavljajo le okoli 25 % letne
porabe plina in samostojno ne morejo zagotavljati oskrbe s plinom, pa so pomemben
dejavnik pri uravnavanju porabe plina v zimskem času, zato je še posebej kritično, če
so v teh negotovih časih za oskrbo s plinom pred zimo premalo napolnjena.
Ukrepi za zmanjševanje uvozne odvisnosti spodbujajo samooskrbo, med drugim
skupnostno samooskrbo v gospodarskih družbah, ki so v večinski lasti države ali
lokalne skupnosti. V primeru, da takšna gospodarska družba investira v projekte za
proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, ki
so enaki ali večji od 250 kW inštalirane moči, mora 50 % delež letno proizvedene
električne energije brezplačno razdeliti gospodinjskim odjemalcem v Republiki
Sloveniji, če gre družbo, v kateri ima država kapitalsko naložbo, oziroma
gospodinjskim odjemalcem na območju lokalne skupnosti, ki je ustanoviteljica družbe.
Sklop ukrepov določa tudi, da lahko vlada v primeru razglasitev različnih stopenj
tveganja in največ eno leto po izteku razglašene stopnje tveganja z uredbami določa
omejitev osvetljevanja ter omejitev temperature zraka za namen ogrevanja v javnih
stavbah in stavbah, kjer se zadržuje javnost. Dodatno imajo odjemalci zemeljskega
plina pravico, da se ne priklopijo na sistem za distribucijo zemeljskega plina, če se
bodo ogrevali na OVE, nagrajujemo pa odjemalce, ki bi se odločili za prostovoljno
zmanjšanje odjema plina in električne energije za 15%. Dokazano zmanjšana poraba
v obdobju od 1. oktobra do 31. marca 2023 se bo odjemalcem povrnila v obliki
sorazmernega povračila prispevka OVE. V tem poglavju je določena še prepoved
subvencij za plinske kotle in kogeneracije.
V sklopu ukrepov za zmanjševanje pritiskov na cene zaradi volatilnosti energetskih
trgov se pogodbene kazni zaradi nižje porabo plina ne bodo zaračunavale, odjemalec,
ki je odklopljen, pa za čas odklopa ne plača omrežnine. Ceniki toplote za gospodinjske

in druge zaščitene odjemalce se oblikujejo na način, da cena toplote odraža ceno plina,
ki je določena na podlagi predpisov o kontroli cen. Plačilo za koncesijo za rabo vode
za proizvodnjo električne energije se za leta 2022 do 2025 določi v enaki višini na
enoto proizvedene električne energije, kot so jo plačevali koncesionarji v letu 2020,
določa pa se tudi neposredni nakup električne energije od slovenskih proizvajalcev za
kritje izgub na prenosnem in distribucijskem elektroenergetskem omrežju.
Vlada predlaga, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da bi se
preprečile težko popravljive posledice, ki lahko nastanejo zaradi povečanega
povpraševanja po energiji (predvsem premoga in zemeljskega plina), zmanjšane
oskrbe Evropske unije s plinom, manjše lastne proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov kot običajno in morebitnih drugih resnih motenj na energetskih trgih.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini
Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o oskrbi s plini zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega
gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega
plina.
Predlog med drugim dopolnjuje definicijo nekaterih pojmov, na primer pojem
»gospodinjski odjemalec«. Doslej je prihajalo do poskusov različnih interpretacij, z
novelo pa se jasneje določa meja predvidene letne porabe plina – 100.000 kWh. To je
pomembno zaradi posebne obravnave pri dobaviteljih in posebnih pravicah za varstvo
odjemalcev plina. V novelo zakona se ob tem dodajata dva nova pojma, in sicer »odjemalec osnovne oskrbe« ter »skupni gospodinjski odjemalec«.
»Odjemalec osnovne oskrbe« pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega
odjemalca in skupnega gospodinjskega odjemalca, ki je priključen na distribucijski
sistem zemeljskega plina (na primer na toplarno). »Skupni gospodinjski odjemalec«
medtem pomeni končnega gospodinjskega odjemalca, ki kupuje plin za oskrbo
gospodinjstev preko posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb s toploto
preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev (plinske peči v
večstanovanjskih stavbah). Za potrebe te določbe se za končnega odjemalca ne šteje
ponudnik daljinskega ogrevanja. S tem so iz pravice osnovne oskrbe izvzeti
komercialni sistemi, kot so sistemi daljinskega ogrevanja, kjer je nabava plina kot
energenta ena izmed ključnih poslovnih funkcij.
Predlog določa tudi nadomestno oskrbo s plinom, ki je namenjena nadomestitvi
dobavitelja za primer, ko odjemalec osnovne oskrbe nenadoma ostane brez
dobavitelja, ker ta ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v bilančni shemi. V tem
primeru se uvede nadomestna oskrba, ki je namenjena avtomatskemu prehodu
odjemalca na distribucijskem sistemu od obstoječega dobavitelja, ki ne sme več
opravljati naloge dobavitelja, na dobavitelja nadomestne oskrbe.

Agencija za energijo določi enega ali več dobaviteljev nadomestne oskrbe, ki ga (jih)
objavi na svoji spletni strani po posameznem distribucijskem sistemu. Zaradi
avtomatskega prehoda je potrebno določiti prilagojene splošne dobavne pogoje za
nadomestno oskrbo in veljavnost take pogodbe o dobavi, ki pa jo lahko odjemalec
kadarkoli prekine. Odjemalec nadomestne oskrbe najpozneje v dveh mesecih od
začetka izvajanja nadomestne oskrbe sklene pogodbo o dobavi z novim dobaviteljem
in o tem obvesti dobavitelja, ki mu nudi nadomestno oskrbo. Cena plina za nadomestno
oskrbo je lahko višja od tržne cene za dobavo plina primerljivemu odjemalcu, ne sme
pa presegati mejne nakupne cene plina na izravnalnem trgu, ki jo objavi operater
prenosnega sistema, povečane za 25 %.
Po spremembah zakona so do osnovne oskrbe s plinom upravičeni vsi odjemalci, zato
jo morajo zagotavljati vsi dobavitelji za odjemalce osnovne oskrbe, ki nimajo ali ne
morejo pridobiti dobavitelja. Ceno plina za osnovno oskrbo dobavitelj določi glede na
značilnost odjema odjemalcev osnovne oskrbe in periodo obračuna, pri čemer cena
plina za osnovno oskrbo ne sme presegati mejne oziroma glede na periodo obračuna
povprečne mejne nakupne cene plina na izravnalnem trgu, ki jo objavi operater
prenosnega sistema. Dobavitelj plina objavi ceno plina oziroma način izračuna cene
plina za osnovno oskrbo vsaj na svoji spletni strani, lahko pa tudi v medijih.
Novelacija zakona nenazadnje opredeljuje tudi enoten informacijski sistem, ki bo
namenjen izmenjavi podatkov na trgu s plinom med operaterji sistemov in dobavitelji
plina. Vzpostaviti, upravljati in vzdrževati ga mora operater prenosnega sistema.
Enoten informacijski sistem mora poleg podatkov o odjemnih mestih, ki so potrebni za
uspešno menjavo dobavitelja, vsebovati tudi podatke po odjemnih mestih potrebne za
zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom, predvsem s podatki potrebnimi za
obvladovanje morebitne krize. Dostop do informacijskega sistema morajo imeti tudi
operaterji distribucijskih sistemov in dobavitelji za upravljanje s podatki njihovih
odjemalcev.
Mnenje k predlogu Zakona o celostnem prometnem načrtovanju
Predlog Zakona o celostnem prometnem načrtovanju je predložila skupina poslank in
poslancev s ciljem urediti oz. določiti temeljne pojme na področju celostnega
prometnega načrtovanja, urediti sistem in pristojnosti upravljanja trajnostne mobilnosti,
trajno in stabilno financiranje ukrepov ter določiti naloge urejanja prostora za področje
trajnostne mobilnosti.
Vlada ugotavlja, da je bil Zakon o celostnem prometnem obveščanju pripravljen kot
podpora procesu spreminjanja načrtovanja in upravljanja prometa tako, da bo
preusmeril obstoječo paradigmo nebrzdane rasti prometa z vsemi negativnimi
posledicami in zagotovil potrebne pogoje za udejanjanje načel trajnostne mobilnosti.

S celostnim prometnim načrtovanjem kot pristopom, ki ga je razvila Evropska komisija
za države članice v okviru Svežnja za urbano mobilnost, se je temu področju namenila
precejšnja podpora tako na pri finančnih spodbudah kot pri izmenjavi znanja in
predstavitvam dobrih praks. Osnovni namen je preseči netrajnostne prakse in
prispevati k zmanjševanju emisij iz prometa, zmanjšanju porabe energije v prometu ter
doseči večjo kakovost bivanja za vse državljane.
V zadnjih letih intenzivnega razvoja celostnega prometnega načrtovanja v Sloveniji je
dozorelo spoznanje, da bo za prihodnji razvoj in stabilnost tega načrtovalskega
pristopa potrebno doreči pravni okvir oziroma zakonske podlage za celostno prometno
načrtovanje. Tudi izkušnje najnaprednejših držav na področju celostnega prometnega
načrtovanja kažejo, da je pravni okvir pomemben korak v razvoju in stabilnosti tega
sistema. Zakonska podlaga lahko tudi okrepi medsektorsko povezovanje pri celostnem
prometnem načrtovanju.
Oblikovanje enotnega zakonskega okvira za celostno prometno načrtovanje je zato
nujno potrebno za povezavo razdrobljenega obstoječega prometnega načrtovanja v
celostni pristop, ki bo v vseh fazah prometnega načrtovanja omogočal koordinirano in
usklajeno načrtovanje in izvajanje ciljev trajnostne mobilnosti tako na državni kakor
tudi lokalni ravni, prav tako pa bo omogočen tudi enotni sistem spremljanja doseženih
učinkov izvajanja celostnih prometnih strategij.
Po pregledu zakona, vloženega v parlamentarno proceduro, se vlada s predlogom
strinja, če bodo upoštevani vladni amandmaji, ki so priloženi k mnenju.
Ustanovitev Medresorske delovne skupine za pripravo dodatnih ukrepov za
ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske Istre
Vlada je sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo
dodatnih ukrepov za ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske Istre.
Medresorska delovna skupina bo:
• spremljala razmere na področju oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske
Istre;
• pripravljala dodatne ukrepe za omilitev situacije na področju oskrbe s pitno
vodo prebivalcev Slovenske Istre;
• usklajevala in usmerjala celovito in sprotno informiranje prebivalcev Slovenske
Istre ter informiranje širše javnosti;
• pri izvajanju nalog sodelovala s predstavniki lokalnih skupnosti, ki so
povezane z zadevno problematiko;
• vladi poročala o svojem delu, končno poročilo o izvedbi nalog pa pripravila po
zaključku aktivnosti.

Skupino sestavljajo vodja skupine mag. Matej Skočir, Ministrstvo za okolje in prostor
(MOP) in člani: Bojan Dejak, MOP; Tomaž Primožič, Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano; dr. Robert Drobnič. Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo; mag. Darko But, Ministrstvo za obrambo; Klavdija Štimec, Ministrstvo za
finance.
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