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Št. člena in 

odstavek 
Predlog spremembe 

predlagane določbe 
Utemeljitev 

24. člen 

(energetske 

skupnosti 

državljanov); 2. 

odstavek 

Drugi odstavek se dopolni tako, da 

bo vključeval poleg zadrug tudi 

druge oblike združevanja, ki 

omogočajo uporabniku 

soodelovanje in delujejo kot 

neprofitne organizacije (socialna 

podjetja). Za socialno podjetje naj 

velja, da mora biti vanj vključenih 

vsaj 10 fizičnih oseb, ki imajo 

možnost glasovanja, vsaj 51 % 

glasovalnih pravic pa je v lastništvu 

fizičnih oseb s stalnim 

prebivališčem v regiji, kjer se 

izvajajo aktivnosti energetske 

skupnosti. 

Pomembno je, da je zakonodaja 

previdna pri omejevanju možnih 

oblik združevanja energetskih 

državljanov z določeno pravno 

organizacijsko obliko energetske 

skupnosti državljanov, saj lahko v 

primeru preozke določitve ovira 

nastanek novih vrst organizacij oz. 

vključitev širšega nabora pravnih 

oblik, s tem pa bi se onemogočilo 

širšemu naboru akterjev vključitev v 

energetske skupnosti. Posledično bo 

tudi manj takšnih projektov in 

skupnosti. Zato predlagamo, da se 

kot možne pravne oblike, poleg 

zadrug, vključi tudi druge. 
 

24. člen; 

dodatni 11. 

odstavek 

Doda se nov enajsti odstavek: 
 

Energetske skupnosti državljanov 

omogočajo vključitev energetsko 

revnih in ranljivih 

gospodinjstev/odjemalcev, za 

katere pa ne velja, da morajo biti 

tudi člani ali lastniki organizacije 

energetske skupnosti. 

Potrebno je vzpostaviti dodatne 

mehanizme za vključitev energetsko 

revnih in ranljivih gospodinjstev, da 

tudi oni lahko koristijo prednosti in 

ugodnosti energetskih skupnosti, 

čeprav nimajo (finančnih) zmožnosti 

za vključitev v organizacijo 

energetske skupnosti v obliki članov 

ali lastnikov. Zato bi bilo smiselno 

dodati določilo, ki omogoča 

vključitev takšnih gospodinjstev, 

brez da bi morale biti člani ali 

delničarji. 
 

33.člen (ranljivi 

odjemalci in 

nujna oskrba) 

Prvi odstavek se zamenja tako, da 

se glasi: 
(1) Ranljivi odjemalec je 

gospodinjski odjemalec, ki si zaradi 

svojih premoženjskih razmer, več 

Razporeditev gospodinjstev po 

dohodkovnih kvintilih pokaže, da so 

bili izdatki za elektriko, plin in druga 

goriva za gospodinjstva v prvem 

kvintilu (to je 20 % gospodinjstev z 
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kot 15 % deleža izdatkov za 

energijo od razpoložljivega 

dohodka, starosti in drugih 

socialnih ali zdravstvenih 

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. 

najnižjimi dohodki) v letu 2015 v 

povprečju kar 17,7 % vseh 

razpoložljivih sredstev.  
Starost je dodana kot merilo, saj je 

pogosto odločilni faktor ranljivosti, 

po eni strani zaradi fizičnih razmer 

starostnikov, po drugi strani pa 

zaradi nizkih pokojnin.  
Zdravstvene okoliščine so dodane 

zato, ker gre v situacijah nujne 

oskrbe pogosto za osebe z 

zdravstvenimi težavami, kar je tudi 

eden od trenutnih kriterijev za nujno 

oskrbo. 
 

33.člen (ranljivi 

odjemalci in 

nujna oskrba) 

Doda se nov odstavek, ostali 

odstavki se primerno preštevilčijo: 

(3) Distribucijski operater ne 

sme ranljivemu odjemalcu 

odklopiti električne energije 

oziroma odjema omejiti pod 

količino oziroma moč, ki je 

glede na okoliščine nujno 

potrebna, tudi v naslednjih 

primerih: 

- v času razglašenega stanja 

epidemije, če je ranljivi 

odjemalec zaradi epidemije 

izgubil vsaj 20% prihodkov, 

- med 1. oktobrom in 31. 

marcem, če gre za: 

1. upokojeno osebo, ki živi 

sama ali z otrokom, 
2. osebo, ki je invalid ali ki 

ima dolgoročne 

zdravstvene težave, 
3. osebo, ki ima resne 

finančne težave. 

Številne države po Evropi so kot 

enega od ukrepov v epidemiji 

COVID-19 sprejele ukrep prepovedi 

odklopa energije (glej zemljevid na 

http://www.engager-

energy.net/covid19/). Zato podobno 

ureditev predlagamo za Slovenijo, 

saj bi ranljivim odjemalcem 

zagotovila varnost v času epidemije. 
Številne države po Evropi v zimskem 

času uveljavljajo prepoved odklopa 

za ranljive odjemalce (glej ukrepe na 

https://www.energypoverty.eu/polic

ies-

measures?field_measure%5B0%5D

=134&field_date_year=&field_date_

year_1=&search_api_views_fulltext

=&sort_by=title). Zato predlagamo 

podobno ureditev za Slovenijo, ki bi 

ranljivim odjemalcem zagotovila 

varnost v zimskem času.   
 

 

 

34.člen 

(energetska 

revščina)  

 

 (1) Kadar se ugotovi, da je v 

Republiki Sloveniji znatno število 

energetsko revnih gospodinjstev, 

pri čemer se izhaja iz 

predpostavke, da se vsak delež 

gospodinjstev z energetsko 

revščino lahko šteje za znaten, 

Vlada sprejeme skladno s predpisi o 

socialni varnosti ustrezne ukrepe, 

za zagotavljanje podpore za 

izboljšanje energetske 

učinkovitosti, z namenom 

zmanjšanja energetske revščine. 

Dodano besedilo omogoča ukrepanje 

za boj proti energetski revščini že 

zgolj ob pojavu tega problema, razen 

tega pa takšno dikcijo predlaga tudi 

Direktiva 2019/944 v 29. členu. 
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34.člen 

(energetska 

revščina)  

Odstavek 5 se črta:  
(5) Pri opredelitvi pojma »znatno 

število energetsko revnih 

gospodinjstev« iz prvega odstavka 

tega člena se uporabljajo smernice, 

ki jih sprejme Komisija EU. 

Glede na predlagani dodatek v 

prvem odstavku 34. člena (pri čemer 

se izhaja iz predpostavke, da se vsak 

delež gospodinjstev z energetsko 

revščino lahko šteje za znaten) 

podrobnejša opredelitev pojma 

»znatno število energetsko revnih 

gospodinjstev« ni potrebna, zato se 

odstavek lahko črta. 
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     059 071 359, tomi@focus.si 
 

Spletna stran www.empowermed.eu / Facebook Empowermed.eu / Twitter @EmpowerMed.eu 


