
          OSNUTEK ZA JAVNO OBRAVNAVO, 13. 1. 2023

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O UKREPIH ZA OBVLADOVANJE KRIZNIH 

RAZMER NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO

1. člen

V Zakonu o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (Uradni list RS, št. 
121/22) se v naslovu člena za besedo »plina« doda besedilo »in združevanje povpraševanja«. 

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

»(4) Nosilec bilančne skupine mora skladno z 8. in 10. členom Uredbe Sveta (EU) 2022/2576 z dne 19 
decembra 2022 o krepitvi solidarnosti z boljšim usklajevanjem nakupov plina, zanesljivimi referenčnimi 
cenami in čezmejno izmenjavo plina (UL L št. 335 z dne 29. 12. 2022, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2022/2576/EU), sodelovati pri združevanju povpraševanja v okviru izvajalca storitev iz 7. člena 
Uredbe 2022/2576/EU vsaj za količino plina iz prvega odstavka tega člena. Ostala podjetja plinskega 
gospodarstva in podjetja, ki uporabljajo plin se lahko pridružijo postopku združevanja povpraševanja v 
skladu z Uredbo 2022/2576/EU.«.

2. člen

(začetek in prenehanje veljavnosti)

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



OBRAZLOŽITEV:

K 1. členu
Gre za spremembo dosedanjega 9. člena Zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju 
oskrbe z energijo, kateremu se dodajajo določbe v zvezi z obveznostjo nosilcev bilančnih skupin glede 
združevanja povpraševanja in skupnih nabavah plina v EU.

Uredba 2022/2576/EU predvideva obvezno združevanje povpraševanja s strani izvajalca storitev in 
preko informacijske platforme, ki bo oblikovana posebej za namen skupnega nakupa plina v EU. Hkrati 
uredba ne določa tudi končnega obveznega nakupa plina na osnovi takega obveznega združevanja 
povpraševanja. 

Glede na to, da se v EU lahko težave pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe s plinom nadaljujejo, bo 
združevanje povpraševanja in skupna nabava podjetjem v državah članicah lahko zagotovilo bolj 
enakopraven dostop do novih ali dodatnih virov plina, in sicer v korist končnih odjemalcev ter pomagalo 
zagotoviti nižje cene. 

Država članica mora zagotoviti sodelovanje podjetij plinskega gospodarstva in podjetij, ki uporabljajo 
plin najmanj v obsegu 15 % količin v skladu z uredbo 2017/1938/EU. Ker ta uredba že za iste količine 
plina naslavlja nosilce bilančnih skupin, ki med svojimi člani bilančne skupine dejansko vključujejo 
naslovljena podjetja plinskega gospodarstva, zakon z dikcijo obveze naslavlja samo njih, torej nosilce 
bilančnih skupin. S tem se izognemo morebitnemu podvajanju količin v okviru obveznega združevanja 
povpraševanja. Za vsa ostala podjetja plinskega gospodarstva in podjetja ki uporabljajo plin pa je 
sodelovanje pri združevanju prav tako odprto in mogoče tudi v ločeni samostojni obliki. Ker je celotna 
uredba interventna in je veljavnost uredbe eno leto, je tudi umeščenost določb v interventnem zakonu.

K 2. členu
Člen določa veljavnost zakona.


