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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov 
energije (EVA 2021-2430-0122) – v javno obravnavo

I. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) se v 42. členu na 
koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: "vročanje spremembe 
soglasja za priključitev pa poteka po elektronski poti."

2. člen

V 72. členu se za tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopku izdaje soglasja za priključitev naprav iz prvega 
odstavka tega člena uporabljajo določbe 42. člena tega zakona.«.

KONČNA DOLOČBA

3. člen

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

II. OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH

K 1. členu

Namen člena je poenostaviti način vročanja upravnih odločb na način, da je to omogočeno po 
elektronski pošti. Postopek spremembe soglasja za priključitev je namreč potrebno voditi po upravnem 
postopku, zakon pa predvideva domnevo o pridobljeni pravici do priključitve, če distribucijski operater 
ne izda odločbe in je ne vroči stranki v enem mesecu po prejemu popolne enostavne vloge. 

K 2. členu

S spremembo 72. člena se zagotavlja pravilni prenos 17. člena Direktive (EU) 2018/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. 
Trenutno namreč velja, da se pravice, ki izhajajo iz 42. člena ZSROVE, uporabljajo samo za tiste 
končne odjemalce, ki vstopajo v sistem samooskrbe po ZSROVE, ne pa tudi za tiste, ki vstopajo v 
sistem samooskrbe po 315.a členu EZ-1. Direktiva namreč nedvoumno nalaga obveznost, da se 
pravice glede soglasij za priključitev in postopka enostavnega obveščanja priključevanja naprav za 
samooskrbo iz 42. člena uporabljajo za vse končne odjemalce s samooskrbo, ne glede na način 
izvajanja samooskrbe.

K 3. členu

Zakon določa petnajstdnevni rok za začetek veljavnosti zakona po objavi v Uradnem listu RS.
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