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UVODNA POJASNILA
V novembru 2007 se je strateški svet za pripravo boljših predpisov in odpravo administrativnih
bremen seznanil z enotno metodologijo za merjenje administrativnih stroškov, hkrati pa je Vlada
RS sprejela zavezo za znižanje administrativnih bremen na prioritetnih področjih za 25 % do
leta 2012. Eno izmed področij zmanjšanja administrativnih ovir je tudi področje gospodarstva.
Skladno s pogodbo, sklenjeno z Ministrstvom za javno upravo dne 14.6.2010, je družba KPMG
poslovno svetovanje, d.o.o., na področju zakonodaje, ki določa področje gospodarstva, opravila
meritve administrativnih bremen za fizične in pravne osebe. Meritve so bile opravljene za
Energetski zakon (EZ).
Za posamezno informacijsko obveznost in aktivnost v okviru obravnavanih zakonov so se zbrali
stroškovni in drugi parametri, ki so služili za izračun stroškov. Model vsebuje obvezne
informacijske obveznosti, za katere se v zadnjem poglavju predlaga priporočila odprave.
Naročniku je bil dne 30.9.2010 posredovan osnutek končnega poročila, na katerega so nam
bile posredovane nekatere pripombe in predlogi naročnika. Te smo po naši strokovni presoji
smiselno upoštevali v končnem poročilu.
V tem končnem poročilu so tako predstavljeni rezultati opravljenega dela, pri katerem so bile
upoštevane predpostavke in omejitve izračunom, ki so sestavni del takega projekta in v luči
katerih se morajo analizirati rezultati. Podrobneje so predpostavke in omejitve navedene v
delovnih različicah Excelovih tabel, ki so posredovane naročniku skupaj s poročilom.
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1.0 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV

Korak 1.1: Zakonodaja (http://zakonodaja.gov.si)
Naslov:

Energetski zakon (EZ)
Ur.l. RS, št. 79/1999 (8/2000 popr.)

Spremembe:

Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 50/2003 Odl.US: U-I-250/00-14, 51/2004,
26/2005-UPB1, 118/2006 (9/2007 popr.), 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010
1998-2111-0002
0539-II
1999-01-3757
Energy Act
Državni zbor RS
16.09.1999
30.09.1999
15.10.1999

EVA:
EPA:
SOP:
Naslov - ang.:
Organ sprejema:
Datum sprejema:
Datum objave:
Datum začetka
veljavnosti:

Obravnavani podrejeni predpisi
1. Energetski zakon , Ur.l. RS, št. 079/1999 (008/2000 popr.) (Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO1, 050/2003 Odl.US: U-I-250/00-14, 051/2004, 026/2005-UPB1, 118/2006 (009/2007
popr.), 027/2007-UPB2, 070/2008)
2. Pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter pripravi tople
vode, Ur.l. SRS, št. 031/1984, spremembe 42/2002-odložen pri ZGO
3. Pravilnik o spremembah pravilnika o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju
objektov ter pripravi tople vode, Ur.l. SRS, št. 035/1984, spremembe 42/2002 - odložen
pri ZGO
4. Uredba o omejevanju obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem
sistemu, Ur.l. RS, št. 042/1995
5. Uredba o spremembi uredbe o omejevanju obtežb in porabe električne energije v
elektroenergetskem sistemu, Ur.l. RS, št. 064/1995, zadnja sprememba 22/2010-EZ-D odložen pon 442 a
6. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom iz
transportnega omrežja, Ur.l. RS, št. 077/1996
7. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo
električne energije, Ur.l. RS, št. 055/2000
8. Uredba o spremembi uredbe o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih
podjetij za proizvodnjo električne energije, Ur.l. RS, št. 084/2000
9. Uredba o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za opravljanje energetske
dejavnosti, Ur.l. RS, št. 021/2001
10. Pravila za delovanje trga z električno energijo, Ur.l. RS, št. 030/2001
11. Uredba o spremembah uredbe o pogojih in postopku za izdajo ter odvzem licence za
opravljanje energetske dejavnosti, Ur.l. RS, št. 031/2001
12. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
delovnim tlakom nad 16 barov, Ur.l. RS, št. 060/2001
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13. Pravilnik o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov, Ur.l. RS, št.
104/2001
14. Odredba za energijsko označevanje električnih hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih
kombinacij, Ur.l. RS, št. 104/2001
15. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev, Ur.l. RS, št. 104/2001
16. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev, Ur.l. RS,
št. 104/2001 (004/2002 popr.)
17. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, Ur.l. RS, št.
104/2001
18. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih strojev, Ur.l. RS, št.
104/2001
19. Odredba za energijsko označevanje žarnic in sijalk za uporabo v gospodinjstvu, Ur.l. RS,
št. 104/2001
20. Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali
plinasto gorivo, Ur.l. RS, št. 107/2001
21. Odredba o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih gospodinjskih hladilnikov in
zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij, Ur.l. RS, št. 107/2001
22. Odredba o spremembi odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih
gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij, Ur.l. RS, št.
016/2002
23. Odredba spremembah in dopolnitvah odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove
toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo, Ur.l. RS, št. 020/2002
24. Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z
največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov, Ur.l. RS, št. 026/2002
25. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar, Ur.l. RS, št.
054/2002, Ne velja od 6.3.2010
26. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pogojih za graditev,
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar,
Ur.l. RS, št. 054/2002
27. Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije, Ur.l. RS, št. 117/2002
(021/2003 popr.)
28. Pravilnik o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost predstikalnih naprav za
fluorescenčne sijalke, Ur.l. RS, št. 058/2003
29. Uredba o energetski infrastrukturi, Ur.l. RS, št. 062/2003
30. Uredba o spremembah uredbe o energetski infrastrukturi, Ur.l. RS, št. 088/2003
31. Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih električnih pečic, Ur.l. RS, št.
089/2003
32. Pravilnik o tehničnih normativih za postavitev, nadzor in obratovanje parnih kotlov in
naprav, Ur.l. RS, št. 114/2003
33. Dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo, Ur.l. RS, št. 118/2003
34. Pravilnik o sistemskem obratovanju distribucijskega omrežja za električno energijo, Ur.l.
RS, št. 123/2003
35. Pravilnik o načinu ogrevanja na območju Mestne občine Ljubljana, Ur.l. RS, št. 131/2003
36. Pravilnik o energijskem označevanju gospodinjskih klimatskih naprav, Ur.l. RS, št.
005/2004
37. Uredba o tarifnem sistemu za prodajo električne energije, Ur.l. RS, št. 036/2004
38. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje električnih
hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, Ur.l. RS, št. 064/2004
39. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo
električne energije za tarifne odjemalce, Ur.l. RS, št. 066/2004
40. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št. 097/2004
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41. Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št. 109/2004
42. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
prenosnega omrežja električne energije, Ur.l. RS, št. 114/2004
43. Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih
vozil z gorivi, Ur.l. RS, št. 114/2004
44. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja električne energije in gospodarske javne službe dobava
električne energije tarifnim odjemalcem, Ur.l. RS, št. 117/2004
45. Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike, Ur.l. RS, št. 125/2004
46. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št. 008/2005
47. Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih
stavbah z več odjemalci, Ur.l. RS, št. 052/2005
48. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za
preskrbo motornih vozil z gorivi, Ur.l. RS, št. 054/2005
49. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro
- Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro - Slovenija, d.o.o., Ur.l. RS, št. 063/2005
50. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih in postopku za izdajo in odvzem
licence za opravljanje energetske dejavnosti, Ur.l. RS, št. 066/2005
51. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu ogrevanja na območju Mestne občine
Ljubljana, Ur.l. RS, št. 084/2005
52. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, Ur.l. RS, št. 052/2006
53. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih električnih sušilnih strojev, Ur.l. RS, št. 100/2006
54. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih pralnih strojev, Ur.l. RS, št. 100/2006
55. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, Ur.l. RS, št. 100/2006
56. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe za energijsko označevanje
gospodinjskih pomivalnih strojev, Ur.l. RS, št. 100/2006
57. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Občino
Jesenice, Ur.l. RS, št. 132/2006 (019/2007 popr.)
58. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Žirovnica, Ur.l. RS, št. 136/2006
59. Pravilnik o izdaji energetskega dovoljenja, Ur.l. RS, št. 005/2007
60. Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom, Ur.l. RS, št. 008/2007
61. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Dravograd, Ur.l. RS, št. 009/2007
62. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Prevalje, Ur.l. RS, št. 012/2007
63. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Ravne na Koroškem, Ur.l. RS, št. 012/2007
64. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Mežica, Ur.l. RS, št. 012/2007
65. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne
službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije in
gospodarske javne službe dobava električne energije tarifnim odj, Ur.l. RS, št. 023/2007
66. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Vrhnika, Ur.l. RS, št. 030/2007
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67. Uredba o spremembah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost
sistemskega operaterja prenosnega omrežja električne energije, Ur.l. RS, št. 031/2007
68. Uredba o koncesiji gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja električne energije, Ur.l. RS, št. 039/2007
69. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Slovenska Bistrica, Ur.l. RS, št. 039/2007
70. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevah za energijsko učinkovitost
elekričnih gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih kombinacij, Ur.l. RS,
št. 040/2007
71. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za
geografsko območje Občine Ravne na Koroškem, Ur.l. RS, št. 046/2007
72. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za minimalno energijsko učinkovitost
predstikalnih naprav za fluorescenčne sijalke, Ur.l. RS, št. 047/2007
73. Sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje električne energije, Ur.l. RS, št.
049/2007
74. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Občine Škofja Loka, Ur.l. RS, št. 050/2007
75. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o preoblikovanju javnega podjetja ElektroSlovenija, p.o., v javno podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., Ur.l. RS, št. 054/2007
76. Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za
geografska območja občin Domžale, Mengeš in Trzin, Ur.l. RS, št. 057/2007
77. Sistemska obratovalna navodila za distribucijska omrežja zemeljskega plina za
geografska območja občin Vodice, Radovljica in Odranci, Ur.l. RS, št. 057/2007
78. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za Mestno
občino Novo mesto, Ur.l. RS, št. 060/2007
79. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografska območja občin Hrastnik, Polzela, Prebold, Zreče, Žalec, Lendava, Ljutomer,
Murska Sobota, Ormož, Radenci in Središče ob Dravi, Ur.l. RS, št. 062/2007
80. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografska območja občin Beltinci, Rogatec, Sežana, Tržič in Turnišče, Ur.l. RS, št.
062/2007
81. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Mestne občine Kranj in Občine Naklo, Ur.l. RS, št. 062/2007
82. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za
geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec, Ur.l. RS, št. 062/2007
83. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Odredbe o zahtevanih izkoristkih za nove
toplovodne ogrevalne kotle na tekoče ali plinasto gorivo, Ur.l. RS, št. 063/2007
84. Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom, Ur.l. RS, št. 095/2007
85. Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti, Ur.l. RS,
št. 095/2007
86. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na
slovensko-avstrijski meji, Ur.l. RS, št. 105/2007
87. Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
električne energije, Ur.l. RS, št. 126/2007 (001/208 popr.)
88. Pravilnik o rednih pregledih klimatskih sistemov, Ur.l. RS, št. 026/2008
89. Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za
oskrbo stavb z energijo, Ur.l. RS, št. 035/2008
90. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št.
073/2008
91. Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, Ur.l.
RS, št. 089/2008
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92. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti, Ur.l. RS, št.
107/2008
93. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe
dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št.
111/2008
94. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na
slovensko-avstrijski meji, Ur.l. RS, št. 111/2008, preneha veljati 9.12.2009
95. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov
energije, Ur.l. RS, št. 002/2009
96. Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije,
Ur.l. RS, št. 008/2009
97. Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje zanesljive
oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Ur.l. RS, št.
008/2009
98. Uredba o izvedbi javnega razpisa za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno
energijo z uporabo domačih virov primarne energije, Ur.l. RS, št. 019/2009
99. Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno
električno energijo potrdila o izvoru in podpore, Ur.l. RS, št. 021/2009
100.
Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe
energije in rabe obnovljivih virov energije, Ur.l. RS, št. 025/2009
101.
Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim izkoristkom ter določanju izkoristka pretvorbe
energije biomase, Ur.l. RS, št. 037/2009
102.
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom, Ur.l. RS, št. 037/2009
103.
Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije,
Ur.l. RS, št. 037/2009
104.
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje
energetskih naprav, Ur.l. RS, št. 041/2009
105.
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za
geografsko območje Občine Nazarje, Ur.l. RS, št. 041/2009
106.
Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 17752005 o pogojih za dostop do
prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št. 042/2009
107.
Pravila za evidentiranje sklenjenih pogodb za oskrbo z zemeljskim plinom, Ur.l.
RS, št. 049/2009
108.
Pravila o postopku za izvajanje Uredbe (ES) št. 1775/2005 o pogojih za dostop
do prenosnega omrežja zemeljskega plina, Ur.l. RS, št. 049/2009
109.
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije, Ur.l. RS, št. 053/2009
110.
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Ur.l. RS, št. 053/2009
111.
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izdaji energetskega dovoljenja, Ur.l. RS, št.
067/2009
112.
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije, Ur.l. RS, št. 068/2009
113.
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Ur.l. RS, št. 068/2009
114.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist
na področju energetike, Ur.l. RS, št. 071/2009
115.
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov,
Ur.l. RS, št. 074/2009
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116.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji,
proizvedeni iz obnovljivih virov energije, Ur.l. RS, št. 076/2009
117.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji,
proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom, Ur.l. RS,
št. 076/2009
118.
Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, Ur.l. RS, št.
077/2009

Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO
V okviru Energetskega zakona je bilo ugotovljenih 106 (upoštevajoč spremembe pa 118)
obremenjujočih podzakonskih aktov, v okviru katerih je bilo ugotovljenih 552 informacijskih
obveznosti za fizične in pravne osebe in 77 informacijskih obveznosti za javni sektor. Pri tem
smo kot javni sektor obravnavali neposredne proračunske porabnike.

Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti
Za vsako identificirano informacijsko obveznost so bile določene administrativne aktivnosti.
Tabela 1: Informacijske obveznosti in pripadajoče administrativne aktivnosti (glej
Excelovo tabelo 1)
Tabela 1 je prikazana v prilogi tega poročila.

Korak 1.3a: Možnost uporabe elektronske poti
Možnost uporabe elektronske poti je trenutno majhna in je omejena na seznanjanje z
informacijsko obveznostjo in pridobivanje obrazcev ter trgovanje z električno energijo. Vsak od
teh obrazcev mora biti natisnjen in v tiskani različici posredovan ministrstvu. Kot je to razvidno iz
tabele 2, se večina aktivnosti opravi pisno in ker gre za uradne oddaje, pošlje priporočeno.
Tabela 2: Izpolnjevanje posamezne IO preko elektronskih poti (glej Excelovo tabelo 2)
Tabela 2 je prikazana v prilogi tega poročila.

Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija
Podatke o populaciji za vsako posamezno informacijsko obveznosti smo pridobili pri
posameznih izvajalcih (največ pa na Agenciji RS za energijo). Največkrat je populacija
definirana kot število vlog, dogodkov, prijav, poročil ali oseb.
Podatke o populaciji za vsako posamezno informacijsko obveznosti smo pridobili z javno
dostopnih virov, iz intervjujev in s strokovnimi ocenami. Od javno dostopnih virov smo uporabili:
• http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/03_18176_elektricna_energija/03_
18176_elektricna_energija.asp
• http://www.elektroljubljana.si/ElektroLjubljana/Zamedije/Letnaporo%C4%8Dila/tabid/142/language/siSL/Default.aspx
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http://www.agenrs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=722&id_meta_type=29&type_informacij=
http://www.gen-energija.si/upload/katalogi/lp_gen_2009.pdf
http://www.elektroljubljana.si/ElektroLjubljana/Zamedije/Letnaporo%C4%8Dila/tabid/142/language/siSL/Default.aspx
http://www.elektrogorenjska.si/resources/files/Porocilo_o_kakovosti_oskrbe_2009_EG_KONNO.pdf
http://www.eles.si/files/eles/userfiles/porocila/Poro%C4%8Dilo%20o%20obratovanju%20200
9_1.pdf
http://www.eles.si/obratovanje-prenosnega-omrezja-podatki.aspx
http://www.eles.si/files/eles/userfiles/SLO/O_Elesu/Letna_porocila/ELES_Letno-porocilo2009.pdf
http://www.ier.gov.si/si/novinarsko_sredisce/
http://www.stat.si/pxweb/dialog/varval.asp?ma=REG46&ti=Stavbe+s+stanovanji+po+namenu%2C+vrsti+zgraditve+ter+tipu+naselja%2C+statisti
%E8ne+regije%2C++Slovenija%2C+Popis+2002&path=../Database/Popis2002/Statisti%E8
ne%20regije/Stavbe%20in%20stanovanja/&lang=2
http://www.agenrs.si/dokumenti/36/2/2010/Letno_porocilo_ENERGETIKA_SLO_2009_1499.pdf
http://www.elektroljubljana.si/LinkClick.aspx?fileticket=CLseYVxhcWs%3d&tabid=142&language=sl-SI
http://www.geoplin-plinovodi.si/images/strani/Geoplin_plinovodi_LP09_LowRes5.pdf
http://www.agenrs.si/dokumenti/29/2/2010/POR_08102010_Kakovost_2009_splet_1512.pdf
http://www.agenrs.si/sl/informacija.asp?id_informacija=1054&id_meta_type=44&type_informacij=
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/Nacrt_razvoja_S
ODO_2009_2018.pdf
http://www.eles.si/files/eles/userfiles/vsebina-dokumenti/Sistemska-obratovalna-navodila-zaprenosno-omrezje-elektricne-energije.pdf
http://www.cigre-cired.si/Images/File/MIRO/VELENJE2005/C5/CIGREC5-6.pdf
http://www.eles.si/files/eles/userfiles/SLO/O_Elesu/Letna_porocila/ELES_Letno-porocilo2009.pdf
http://eoet1.tsckr.si/plus/eOet1_02_07_04_02.html
http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865

Opravili smo naslednje intervjuje:
• Agencija za energijo RS
• Agencija za energijo RS
• Geoplin
• Ministrstvo RS za gospodarstvo
Navezali smo stik tudi z drugimi družbami, v več primerih družbe niso bile pripravljene za
sodelovanje oz. se nismo uspeli uskladiti glede termina za razgovor.
Za lažjo oceno populacij smo opravili tudi razgovore z večjimi in manjšimi družbami ter fizičnimi
osebami. Intervjuji so bili večinoma opravljeni osebno, po telefonu in v pisni obliki po elektronski
pošti. Nekateri intervjuvanci niso bili dosegljivi, nekateri odgovori pa niso bili uporabni. V več
primerih, ko so bili sogovorniki pripravljeni sodelovati, niso razpolagali s podatki, ki smo jih
potrebovali za analizo. Praviloma smo pridobili zgolj parcialne podatke, na osnovi katerih smo s
pomočjo strokovnih ocen pridobili oceno celotnih populacij.
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Populacije smo nadalje tudi segmentirali glede na naravo obveznosti oziroma na kakšno vrsto
oskrbo z energijo se nanaša.

Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti
Glede na izbrano populacijo, ki predstavlja število oddanih vlog, prošenj, zahtevkov, poročil za
posamezno informacijsko obveznost v določenem obdobju, je frekvenca izvedbe vseh aktivnosti
1, kadar se podatek o populaciji nanaša na obdobje enega leta ter kadar gre za enkratne
aktivnosti.
V primeru, da se aktivnost izvaja dnevno 365, tedensko 52, mesečno 12, na dve leti pa 0,5.
V drugih primerih je število izvedbe aktivnosti lahko drugačna, ker izraža frekvenco aktivnosti
posebnih dogodkov (npr. dogodek izdaje deklaracije za proizvodno napravo električne energije
se je izvedel 620-krat).
Tabela 3: Opredelitev IO in AA za populacijo in frekvenco (glej Excelovo tabelo 3)
Tabela 3 je prikazana v prilogi tega poročila.

Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov
Izvajalci informacijskih obveznosti po Energetskem zakonu se večinoma ne srečujejo z
zunanjimi stroški, saj vloge, poročila, prijave na razpise, posredovanje dokumentacije ipd.,
pripravijo sami. Zunanji stroški se pojavijo v primeru notarske overovitve pogodbe v IO-291 v
višini 44,4 EUR ter pri upravni taksi v IO-293 v višini 212,7 EUR.

2.0 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov
Na podlagi intervjujev in ocen strokovnjakov smo za vsako administrativno aktivnost znotraj
informacijske obveznosti določili naslednje parametre administrativnih stroškov:
- porabo časa v urah,
- vrsto izdatkov
- zunanje stroške.
Stroškovne parametre prikazane v spodnji tabeli smo pridobili od Ministrstva za javno upravo.
Tabela 4: Stroškovni parametri
urna postavka:
PODJETJE - bruto bruto plača VRS / zaposlenega

9,37 €

DRŽAVLJANI - neto plača VRS / posameznika

5,28 €

A4 papir / list

0,02 €

črno bela fotokopija A4 format / enoto

0,05 €
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barvna fotokopija A4 format / enoto

0,60 €

plastificiranje A4 format / enoto

1,10 €

vezava 100 strani A4 format

2,00 €

standardno pismo
navadno pismo

0,26 €

do 20 g

0,30 €

od 500 g do 1000 g
priporočeno pismo

2,70 €

do 20 g

0,92 €

od 500 g do 1000 g

4,10 €

pismo v pravdnem, upravnem in kazenskem postopku
osebno
do 20 g

1,87 €

od 500 g do 1000 g

5,38 €

kuverta A5

0,07 €

kuverta po ZUP-u

0,19 €

Viri:
Pošta Slovenije – www.posta.si
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije – www.apek.si
DZS – Državna založba Slovenije (komerciala: 01 / 306 98 50)
Državni portal Republike Slovenije - http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Korak 2.2: Določitev vira podatkov
Podatke za oceno administrativnih stroškov Energetskega zakona smo pridobili iz sledečih
virov:
•
•

Ocena potrebnega časa, izdatkov in stroškov zunanjih izvajalcev:
− z izvedbo telefonskih in osebnih intervjujev;
− s pridobitvijo ocene strokovnjakov.
Ocena populacije: Podatke o populaciji smo pridobili pri posameznih izvajalcih (največ pa
na Agenciji RS za energijo).

Osebe, s katerimi so bili izvedeni intervjuji, so bile določene glede na razpoložljivost in
pripravljenost posameznih izvajalcev. Intervjuji so bili praviloma opravljeni po telefonu ali
osebno, manj pogosto pa v pisni obliki po elektronski pošti. Velikokrat osebe niso želel
posredovati podatkov, nekateri odgovori niso bili uporabni. Razlogi za to so v neprimerljivosti
podatkov (previsoke ali prenizke vrednosti), jasno izražena želja po odklonitvi odgovora ali pa
se enostavno niso odzvali (v primeru elektronske pošte).

Korak 2.3: Preveritev reprezentativnosti populacije vključene v intervju
Intervjuje smo opravili na vzorcu organizacij, ki so bili ocenjeni kot normalno učinkoviti oziroma
tipični predstavniki populacije. Navedeni kriterij izbora je bil smiselno uporabljen tudi pri izboru
državljanov oziroma posameznikov. Ali so izbrana podjetja (ali posamezniki, organizacije)
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reprezentativna smo določili na podlagi rezultatov. V primeru, da so rezultati pri večini
intervjuvanih subjektov bili enaki, smo upoštevali rezultate, ki smo jih dobili z intervjuji teh
subjektov, v primeru, da so se rezultati pri intervjuvanih subjektih razlikovali, pri čemer ni šlo za
pomembna odstopanja, smo upoštevali aritmetično sredino posameznih rezultatov, v primeru
pa da je znotraj vzorca prihajalo do bistvenih odstopanj (za 200 % in več) smo razširili vzorec.
Pred izvedbo intervjujev smo intervjuvance seznanili z namenom intervjuja, definicijo
administrativnega bremena, naborom informacijskih obveznosti, ki bodo predmet obravnave in
kontaktnimi podatki odgovornih oseb projekta, pri katerih so intervjuvanci lahko dobili dodatne
informacije o samem projektu. Tekom intervjuja smo s strani intervjuvancev pridobili podatke o
času porabljenem za izvajanje posameznih aktivnosti, višini izdatkov in stroškov zunanjih
izvajalcev, ki jih izvajanje aktivnosti povzroča. Intervjuvanci so podali tudi predloge za
zmanjševanje bremen.

3.0 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
Energetski zakon je z vidika posredovanja zahtevanih informacij v tiskani in elektronski obliki ter
kot priporočena pošiljka ali osebna dostava obremenjujoč za vlagatelje vlog, vendar pa je zaradi
dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti težko predvideti točno velikost dokumentacije ter
določiti ali je vedno možna elektronska izvedba postopkov.
Pri analizi obravnavanega zakona smo ugotovili naslednje ugotovitve po področjih
segmentacije:
- Področje licenc obsega 1 informacijsko obveznost in 7 administrativnih aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 10.950,77 €, skupno
administrativno breme pa 6.763,60 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-1,
»Agencija RS izdaja in odvzema licence in vodi register licenc za opravljanje
energetskih dejavnosti ter opravlja preštevilčenje.«, z administrativnimi stroški v
višini 10.950,77 EUR in administrativnimi bremeni v višini 6.763,60 EUR.
- Področje energetske politike obsega 6 informacijskih obveznosti in 15 administrativnih
aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 894.532,87 €, skupno
administrativno breme pa 553.935,62 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-3,
»Koncesionar mora o predvideni prekinitvi obvestiti odjemalce v pisni obliki vsaj
tri dni pred prekinitvijo.«, z administrativnimi stroški v višini 349.073,46 EUR in
administrativnimi bremeni v višini 209.444,08 EUR.
- Področje trga energije in gospodarske javne službe na področju energetike obsega po
sledečih podpodročjih:
o Podpodročje oskrbe z električno energijo 58 informacijskih obveznosti in 170
administrativnih aktivnosti
 Skupni administrativni stroški v tem podpodročju so znašali 11.758.527,74
EUR, skupno administrativno breme pa 7.078.483,05 EUR.
 Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-64,
»Agencije za energijo izda soglasje pred objavo pravil za izvajanje
izravnalnega trga z EE.«, z administrativnimi stroški v višini 5.229.623,50
EUR in administrativnimi bremeni v višini 4.183.698,16 EUR.
o Podpodročje oskrbe z zemeljskim plinom 124 informacijskih obveznosti in 395
administrativnih aktivnosti
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Skupni administrativni stroški v tem podpodročju so znašali 14.552.664,26
EUR, skupno administrativno breme pa 7.828.452,80 EUR.
 Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO171, »V primeru izvajanja tržne dejavnosti oskrbe končnih odjemalcev
mora dobavitelj s končnimi odjemalci skleniti pogodbo o dobavi, ki mora
vključevati tudi elemente, opredeljene v metodologiji za določitev splošnih
pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja in za
oskrbo z drugimi plini iz omrežij.«, z administrativnimi stroški v višini
9.469.893,86 EUR in administrativnimi bremeni v višini 5.681.803,26
EUR.
o Podpodročje oskrbe s toplotno energijo in drugimi energetskimi plini iz omrežja 1
informacijsko obveznost in 3 administrativnih aktivnosti
 Skupni administrativni stroški v tem podpodročju so znašali 2.959,96
EUR, skupno administrativno breme pa 2.325,92 EUR.
 Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO186, »Izvajalec dejavnosti distribucije toplote, ki opravlja dejavnost kot
gospodarsko javno službo, sklene dolgoročne pogodbe o dobavi te
energije z izvajalci dejavnosti proizvodnje toplotne energije.«, z
administrativnimi stroški v višini 2.959,96 EUR in administrativnimi
bremeni v višini 2.325,92 EUR.
o Podpodročje skupnih določb za oskrbo z energijo iz omrežij 101 informacijskih
obveznosti in 312 administrativnih aktivnosti
 Skupni administrativni stroški v tem podpodročju so znašali 21.462.794,79
EUR, skupno administrativno breme pa 12.000.412,05 EUR.
 Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO241, »Sistemski operater izvod pogodbe o kakovosti električne energije,
sklenjene z uporabnikom, posreduje Agenciji«, z administrativnimi stroški
v višini
5.177.496,72 EUR in administrativnimi bremeni v višini
3.575.050,49 EUR.
Področje obravnavanja energetskega dovoljenja obsega 5 informacijskih obveznosti in
14 administrativnih aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 175.473,08 €, skupno
administrativno breme pa 123.046,35 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-283,
»Investitor mora imeti predinvesticijsko zasnovo.«, z administrativnimi stroški v
višini 127.453,47 EUR in administrativnimi bremeni v višini 89.216,95 EUR.
Področje vlaganj v energetiki obsega 1 informacijsko obveznost in 3 administrativne
aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 113,31 €, skupno
administrativno breme pa 90,65 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-288,
»Sistemski operaterji prenosnega ali distribucijskega omrežja za električno
energijo ali zemeljski plin morajo vsaki dve leti pripraviti in objaviti pregled, ki bo
vključeval manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti, potrebe po
medsebojni povezavi z drugimi omrežji in napoved porabe električne energije ali
zemeljskega plina za naslednjih 5 let.«, z administrativnimi stroški v višini 113,31
EUR in administrativnimi bremeni v višini 90,65 EUR.
Področje infrastrukture obsega 13 informacijskih obveznosti in 41 administrativnih
aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 280.122,78 €, skupno
administrativno breme pa 167.696,72 €.
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o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-293, »Pred
pričetkom del mora investitor infrastrukture pridobiti tudi gradbeno dovoljenje.«, z
administrativnimi stroški v višini 132.267,07 EUR in administrativnimi bremeni v
višini 79.354,51 EUR.
Področje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije obsega 101 informacijskih
obveznosti in 297 administrativnih aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 35.192.620,51 €, skupno
administrativno breme pa 26.451.081,01 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-385,
»Dobavitelj mora na vsak kotel in napravo pritrditi oznako skladnosti in pripraviti
pisno izjavo o skladnosti. Oznaki skladnosti mora biti dodana identifikacijska
oznaka organa za ugotavljanje skladnosti«, z administrativnimi stroški v višini
7.483.898,58 EUR in administrativnimi bremeni v višini 5.987.118,22 EUR.
Področje, ki opredeljuje razmerja med izvajalci gospodarskih javnih služb in odjemalci
obsega 105 informacijskih obveznosti in 334 administrativnih aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 87.745.445,21 €, skupno
administrativno breme pa 44.642.433,60 €.
o To je tudi stroškovno najbolj obremenjujoče področje. Na tem področju je tudi
najbolj obremenjujoča informacijska obveznost, IO-460 »Merilne podatke
oziroma mesečne obračunske podatke posreduje SODO enkrat mesečno
uporabniku ali dobavitelju, ki ima pooblastilo uporabnika«, z administrativnimi
stroški v višini 14.506.469,57 EUR in administrativnim bremenom v višini
8.703.872,37 EUR.
Področje obravnavanja Agencije za energijo obsega 6 informacijskih obveznosti in 32
administrativnih aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 5.967,12 €, skupno
administrativno breme pa 4.074,70 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-483, »Pred
sprožitvijo postopka iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec vložiti pisno
zahtevo na sistemskega operaterja za odpravo zatrjevane nezakonitosti ali
nepravilnosti.«, z administrativnimi stroški v višini
1.000,94 EUR in
administrativnimi bremeni v višini 785,46 EUR.
Področje tarfinega sistema obsega 11 informacijskih obveznosti in 39 administrativnih
aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 9.487.842,91 €, skupno
administrativno breme pa 7.264.980,58 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-488,
»Poleg obračuna stroškov mora upravnik enkrat na leto izdelati za vsako
odjemno enoto posebej pisno poročilo o stroških za toploto (v nadaljevanju:
poročilo).«, z administrativnimi stroški v višini
4.269.756,39 EUR in
administrativnimi bremeni v višini 3.350.573,95 EUR.
Področje inšpekcijskega nadzora in varnosti obratovanja obsega 6 informacijskih
obveznosti in 18 administrativnih aktivnosti
o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 7.602,91 €, skupno
administrativno breme pa 4.422,48 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-497b,
»Odgovorna oseba podjetja ali druge pravne osebe ali posameznik so dolžni
inšpektorja energetskega inšpektorata obvestiti o izvršitvi naloženih ukrepov iz
odločbe najkasneje v osmih dneh po preteku roka, določenega za odpravo
pomanjkljivosti.«, z administrativnimi stroški v višini
2.893,36 EUR in
administrativnimi bremeni v višini 1.697,24 EUR.
Področje prehodnih določb obsega 55 informacijskih obveznosti in 161 administrativnih
aktivnosti
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o Skupni administrativni stroški v tem področju so znašali 3.192.572,88 €, skupno
administrativno breme pa 1.614.551,11 €.
o Na tem področju je najbolj obremenjujoča informacijska obveznost IO-511,
»Organizator trga evidentiera pogodbeno dogovorjene obveznosti med
dobavitelji in upravičenimi odjemalci (bilateralne pogodbe).«, z administrativnimi
stroški v višini
1.265.728,19 EUR in administrativnimi bremeni v višini
729.778,07 EUR.

Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega
bremena
Opravljeni so bili izračuni administrativnih stroškov za vsako aktivnost znotraj ene informacijske
obveznosti. Administrativni stroški celotnega predpisa so vsota stroškov po vseh informacijskih
obveznostih predpisa. Enak postopek je bil izveden tudi za izračun administrativnega bremena.
Urna postavka za izračun stroškov dela znaša 9,37 EUR v primeru, da administrativno aktivnost
izvajajo podjetja. Urna postavka za izračun stroškov dela znaša 5,28 EUR v primeru, da
administrativno aktivnost izvajajo državljani.
Skupni administrativni stroški pri obravnavanem zakonu znašajo 184.770.191,10 EUR, skupna
administrativna bremena pa 107.742.750,22 EUR.
V nadaljevanju prikazujemo tudi podrobnejšo razdelitev glede na segmentacijo populacije ter
tudi segmentacijo glede na pravne in fizične osebe:
PODROČJE
I. LICENCE
II. ENERGETSKA
POLITIKA
III. TRG ENERGIJE
IN GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE NA
PODROČJU
ENERGETIKE
IV. ENERGETSKO
DOVOLJENJE
V. VLAGANJA V
ENERGETIKI
VI.
INFRASTRUKTURA

VII. UČINKOVITA
RABA IN
OBNOVLJIVI VIRI
ENERGIJE

Skupaj
Administrativni Administrativno
stroški
breme

Pravne osebe
Administrativni Administrativno
stroški
breme

Fizične osebe
Administrativni Administrativno
stroški
breme

10.950,77 €

6.763,60 €

10.950,77 €

6.763,60 €

0,00 €

0,00 €

894.532,87 €

553.935,62 €

894.532,87 €

553.935,62 €

0,00 €

0,00 €

47.776.946,75 € 26.909.673,81 € 38.890.109,37 € 22.565.429,91 €

8.886.837,38 €

4.344.243,90 €

175.473,08 €

123.046,35 €

175.473,08 €

123.046,35 €

0,00 €

0,00 €

113,31 €

90,65 €

113,31 €

90,65 €

0,00 €

0,00 €

280.122,78 €

167.696,72 €

280.122,78 €

167.696,72 €

0,00 €

0,00 €

35.192.620,51 € 26.451.081,01 € 35.160.850,69 € 26.436.002,02 €

31.769,82 €

15.078,99 €
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VIII. RAZMERJA
MED IZVAJALCI
GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB IN
ODJEMALCI

IX. AGENCIJA ZA
ENERGIJO

X. TARIFNI SISTEM

XI. INŠPEKCIJSKI
NADZOR IN
VARNOST
OBRATOVANJA
XII. PREHODNE
DOLOČBE
SKUPAJ

Januar 2011

87.745.445,21 € 44.642.433,60 € 60.643.070,97 € 28.993.702,38 € 27.102.374,24 € 15.648.731,21 €

5.967,12 €

4.074,70 €

5.967,12 €

4.074,70 €

0,00 €

0,00 €

9.487.842,91 €

7.264.980,58 €

9.487.842,91 €

7.264.980,58 €

0,00 €

0,00 €

7.602,91 €

4.422,48 €

1.203,78 €

699,33 €

6.399,13 €

3.723,15 €

3.192.572,88 €

1.614.551,11 €

2.790.138,58 €

1.443.003,60 €

402.434,31 €

171.547,51 €

184.770.191,10 € 107.742.750,22 € 148.340.376,23 € 87.559.425,46 € 36.429.814,87 € 20.183.324,76 €
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Tabela 5: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih aktivnosti (glej Excelovo
tabelo 5)
Tabela 5 je prikazana v prilogi tega poročila.
Tabela 6: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih bremen za vse IO za vse
administrativne aktivnosti znotraj informacijskih obveznosti (glej Excelovo tabelo 6)
Tabela 6 je prikazana v prilogi tega poročila.
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