PREDLOG
(EVA 2021-2430-0077)

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena, osmega odstavka 10. člena in drugega odstavka 11.
člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) Vlada Republike Slovenije
izdaja
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

1. člen
V Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE) se
v 1. členu v prvem odstavku briše besedilo »obdobje in višino prihrankov energije,«, za
besedilom »način in roke za izpolnjevanje obveznosti doseganja prihrankov energije« pa se
doda besedilo », način izračuna specifičnega stroška«.

2. člen
V 2. členu se v drugem odstavku besedilo »Energetskem zakonu« nadomesti z besedilom
»zakonu, ki ureja učinkovito rabo energije«.

3. člen
V 4. členu se naslov člena spremeni, tako da se glasi: »(porazdelitev prihrankov po
posameznih letih)«.
Prvi in drugi odstavek črtata.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane edini odstavek, se besedilo »prvem in prejšnjem
odstavku tega člena« nadomesti z besedilom »zakonu, ki ureja učinkovito rabo energije«.

4. člen
V 6. členu se prvi odstavek črta. Dosedanji drugi odstavek postane edini odstavek.

5. člen
V 8. členu se v drugem odstavku letnica »2020« nadomesti z letnico »2030«.

6. člen
V 9. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Specifični strošek se izračuna kot strošek vseh vloženih nepovratnih sredstev glede na
dosežene energijske prihranke s temi sredstvi v preteklem letu. V izračun se upoštevajo
ukrepi, ki dosegajo manj kot 150 EUR/MWh.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

7.člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(višina prispevka za energetsko učinkovitost)
Višina prispevka za energetsko učinkovitost, ki ga plačuje končni odjemalec električne
energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalec trdnih, tekočih in
plinastih goriv je preračunana na prodajno enoto za posamezno vrsto energije, je določena v
spodnji tabeli:

električna energija
zemeljski plin
daljinska toplota
UNP
neosvinčen motorni
bencin
dizelsko gorivo
ekstra lahko kurilno olje
kurilno olje
.«.

višina prispevka
za leto 2021,
2022 in 2023
0,12
0,12
0,12
1,53

višina prispevka
za leto 2024 in
2025
0,18
0,18
0,18
2,30

višina prispevka
za leto 2026 in
naprej
0,27
0,27
0,27
3,45

enota
€c/kWh
€c/ kWh
€c/kWh
€c/kg

1,10
1,20
1,20
1,32

1,66
1,80
1,80
1,98

2,48
2,70
2,70
2,98

€c/l
€c/l
€c/l
€c/kg

KONČNA DOLOČBA
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2021.
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