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ZADEVA: Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije – predlog za obravnavo  

1. Predlog sklepov vlade: 
 
Na podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 70/08) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne … sprejela sklep: 
 

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

2. Vlada Republike Slovenije je določila prečiščeno besedilo Uredbe o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, ki ga objavi na svoji spletni strani. 

 
2. Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva: 

− mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo, 
− Jadranko Medak, sekretar, 
− mag. Silvo Škornik, podsekretar, 
− Andrej Seršen, višji svetovalec 
 
Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS: 

 / 
3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu: DA 
 
4. Obrazložitev predlaganega nujnega oziroma skrajšanega postopka obravnave predloga zakona v 

Državnem zboru RS: 
 
Predlog in obrazložitev razlogov, zaradi katerih se predlaga skrajšanje poslovniških rokov (tretji 
odstavek 17. člena Poslovnika Vlade RS):   
 

V uredbi je dan mejni datum za uporabo uredb in nove sheme  12.7,2009, ko bi morali biti notificirani in 
prejeto soglasje Evropske Komisije. Komisija ima procesni čas za notifikacijo  60 dni. Uredba je bila sprejeta 
meseca  maja 2009, kar  bi dopuščalo cca 60 dni za obdelavo notifikacije. Žal pa so sledile zamude na relacij 
Ljubljana Bruselj Komisija (1 teden v Ljubljani, 2 tedna pri Stalnem predstavništvu v Bruslju)  pri pošiljanju 
že sprejetih uredb in notifikacijske prijave. 
Dodeljevanje pomoči po 12.7.  brez soglasja Komisije predstavlja nedovoljene državne pomoči. Neizvajanje 
uredbe pa izpostavlja tožbam s finančnimi posledicami države.  
 
Ministrstvo za gospodarstvo predlaga obravnavo gradiva po skrajšanih poslovniških rokih ter obravnavo na 
seji Odbora Vlade RS za gospodarstvo in trajnostni razvoj dne 7.7.2009 in redni seji vlade dne 9.7.2009.  

 
5. Kratek povzetek gradiva:  
 
 



 

6. Presoja učinkov in usklajenost vladnega gradiva  
II. Izjavljam, da predlagano gradivo: 

 
a) nima 

učinka 
na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 € v tekočem in naslednjih 
treh letih 

b) nima 
učinek 

na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije 

c) nima 
učinek 

na postopke oziroma poslovanje javne uprave/pravosodnih organov s strankami 
(državljani in pravnimi osebami) oziroma na  obveznosti strank do javne uprave 
(administrativna bremena) 

d) ima učinek na obseg državnih pomoči: po predlagani spremembi se bodo podpore novi 
shemi začele izvajati šele 1.9.2009. Rok določen v spremembi uredbe je 
spremenjen zaradi izvedbe postopka prijave državnih pomoči pri Evropski 
Komisiji, saj je bil prvotno določen rok (12.7.2009) zaradi birokratskih poti 
prijave prekratek. EK še ni dala soglasja na shemo DP in je zaradi tega takšna 
državna pomoč smatrana kot neprijavljena. 

e) nima 
učinek 

na okolje. 

f) nima 
učinka 

na socialni položaj posameznikov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uredba ni v vključena v DPV za leto 2009, saj se je potreba po spremembi uredbe pojavila šele med 
postopkom izvajanja uredbe, ki je bila sprejeta meseca maja 2009. 

  
 

Dr. Matej Lahovnik 
MINISTER  

 
Priloge:  

− sklep Vlade RS 
− obrazložitev 
− uredba  

g) je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja in so bile v razpravo 
vključene nevladne organizacije oziroma predstavniki zainteresirane javnosti. V 
razpravo so bile vključene tudi občine in  združenja občin oziroma jih gradivo ne 
zadeva. 
Datum objave: 3.7.2009 
Vključene organizacije oz. predstavniki: / 
Svoje mnenje so podale naslednje organizacije, predstavniki: / 

NE 

h) so bile v celoti upoštevane vse prejete pripombe, predlogi civilne družbe oziroma 
te niso bile prejete: Pripombe so usklajene 

NE 

i) je bilo lektorirano NE 
j) je medresorsko usklajeno oziroma medresorsko usklajevanje ni potrebno: 

Gradivo je usklajeno s Službo Vlade RS za zakonodajo in Ministrstvom za 
finance. 

DA 



 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
 
Na podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 70/08) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne … sprejela  
 

S K L E P 
 

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
2. Vlada Republike Slovenije je določila prečiščeno besedilo Uredbe o podporah električni energiji, 

proizvedeni iz obnovljivih virov energije, ki ga objavi na svoji spletni strani. 
 
  
 
 
 
 
 
Št. 
Ljubljana,  
EVA 2009-2111-0243 
 
 
 
       Mag. Milan Martin CVIKL 

      generalni sekretar 
          Vlade Republike Slovenije 

 
 
 
 
Poslati: 
Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana 
Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana 
Javna agencija Republike Slovenije za energijo, Strossmayerjeva 30, 2000 Maribor 
Borzen, d.o.o., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana 
 
 
 
 
 
 



 

 Obrazložitev 
 
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije je bila sprejeta na 
podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, in 70/08) in zaradi daljšega medresorskega usklajevanja predloga Uredbe o 
podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije je bila uredba sprejeta šele 8. 
maja 2009 ter objavljena v Uradnem listu RS, št. 37/09. 
 
Nova ureditev državnih pomoči za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije je bila 
prijavljena Evropski komisiji. Ker Komisija še ni izdala soglasja k notificirani shemi, bi izvajanje nove 
sheme za podpore brez soglasja Komisije pomenilo nelegalno zagotavljanje državnih pomoči. Zaradi 
tega je potrebno predvideni datum začetka izvajanja podpor po novi shemi preložiti iz 12. julija 2009 
na 1. september 2009. 
 
Pri spremembi 14. člena gre za odpravljanje redakcijske napake, do katere je prišlo v pripravi končnega 
besedila.  
 



 

Na podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije  

 

U R E D B O  
spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije  

1. člen 
 
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list 
RS, št. 37/09) se v prvem odstavku 14. člena besedilo »četrti in osmi odstavek 6. člena« 
nadomesti z besedilom  tretji in sedmi odstavek 6. člena. 

2. člen 
 
V prvem odstavku 26. člena, v naslovu in prvem odstavku 27. člena, 28. členu ter 29. členu  se 
besedilo »12. julija« nadomesti z besedilom »1. septembra 2009«. 

3. člen 

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

Št. 

Ljubljana,  

EVA 2009-2111-0243 

Vlada Republike Slovenije 

Borut Pahor
predsednik 

 

 



 

 


