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Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je, na podlagi
drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US ) in
20. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15 in 55/20), pripravila
MNENJE
k Letnemu poročilu Agencije za energijo za leto 2019
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 48. seji
13. 7. 2020 obravnavala Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2019 (v
nadaljevanju: letno poročilo), ki ga je Agencija za energijo (v nadaljevanju: agencija)
predložila Državnemu zboru v skladu s 388. členom Energetskega zakona (EZ-1).
Komisija se je seznanila z letnim poročilom.
Agencija kot nacionalni energetski regulator v skladu z ustaljeno prakso vsako leto
poroča o svojem delu na področju trga z energijo, pri čemer je njeno delo
osredotočeno na usmerjanje in nadziranje izvajalcev energetskih dejavnosti na
področju elektrike in zemeljskega plina ter na področju toplote in OVE ter URE.
Pomembne so tudi njene naloge na področju zaščite odjemalcev, za kar ima
vzpostavljeno skupno spletno kontaktno točko za gospodinjstva in male poslovne
odjemalce elektrike in plina. Letno poročilo vsebuje vsebinski del in v skladu z
zakonodajo s področja javnega sektorja tudi računovodski del.
Kot ugotavlja komisija, je lani agencija izvedla vse zakonske naloge, ki jih je s
programom dela agencije potrdil tudi Državni zbor, in dodatne preiskave z vidika
izvajanja EU uredbe o celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga EU. Agencija je
lani izvajala tudi naloge, vezane na digitalizacijo energetike v smislu uporabe novih
tehnologij, katerih namen je, da postane aktivni odjemalec hkrati tudi proizvajalec
(lani je npr. 0,6 % uporabnikov na distribucijskem sistemu nastopalo v vlogi
odjemalca in proizvajalca). V povezavi s pojavom novih tehnoloških možnosti je
agencija lani izvedla prvo javno posvetovanje o trgu s prožnostjo v Sloveniji in
spremljala razvoj v EU ter skušala odigrati aktivno vlogo pri pospeševanju tovrstnih
aktivnosti. Predstavnik agencije je dodatno opozoril, da bo treba v prihodnje
angažirati dodatne napore, če hočemo realizirati cilje na področju delovanja
energetskega trga, OVE in URE, ki bodo vodili do brezogljične družbe do 2050, kar
opredeljuje tudi Celovit nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki ga je
Vlada sprejela 27. 2. 2020.

Komisija ocenjuje letno poročilo kot vsebinsko dobro pripravljeno, ki vsebuje vrsto
koristnih podatkov s področja dela agencije kot nacionalnega energetskega
regulatorja.
Komisija ponovno opozarja na izpostavljen problem umeščanja proizvodnih naprav
na OVE v prostor, predvsem vetrnih elektrarn, in posledično neuspešno razdelitev
proračunskih sredstev v višini več kot 16 mio evrov v okviru dveh javnih pozivov
agencije. Komisija se pri tem sprašuje, ali je smiselno rezervirati tak obseg javnih
sredstev, če sredstva ostajajo neporabljena, predvsem pa pričakuje spremembo
zakonodaje s ciljem hitrejšega in učinkovitejšega umeščanja energetskih objektov za
pospešeno uporabo OVE, kar je tudi eden ključnih ciljev NEPN.
V razpravi so se člani dotaknili vprašanja trenda cene električne energije, tudi v
povezavi z lanskoletnim posegom agencije, ki je preprečila nedopusten dvig cen in
zagotovila, da so bile sistemske storitve na trgu ponujene pod konkurenčnimi pogoji.
Kot je bilo pojasnjeno, je maloprodajno ceno električne energije težko napovedovati,
tudi v kontekstu strukture cene, ki zajema ceno za energijo (tržni del), omrežnino
(reguliran del) ter prispevke, DDV in trošarino. Omrežnina je v aktualnem
regulativnem obdobju 2019-2021 rahlo padla in bo do konca tega obdobja ostala
nespremenjena, v prihodnje verjetno ne bo bistvenih sprememb, bo pa njena višina
odvisna predvsem od pričakovanj glede razvoja novih tehnologij. Na tržni del cene
energenta pa vpliva trg, pri čemer bo letošnje leto glede na posledice pandemije
verjetno odstopalo od povprečja.
Na vprašanje glede sedanjega obsega podpor v sončne elektrarne, tudi z vidika
preteklega velikega promoviranja tovrstnih investicij na kmetijskih objektih, je bilo
pojasnjeno, da struktura proizvodnih naprav, vključenih v podporno shemo, izkazuje
porast proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah glede na predhodno
leto. V primerjavi z obdobjem pred 2014 zdaj niso vključene vse sončne elektrarne v
podporno shemo, ampak morajo v okviru konkurenčnega postopka izpolnjevati
pogoje glede referenčne cene. Dodatno je bilo pojasnjeno, da NEPN izpostavlja
predvsem sočno in vetrno energijo, pri čemer se poleg manjših projektov na
gospodarskih objektih (lastna oskrba) spodbuja tudi izvedba večjih tovrstnih projektov
(z močjo nad 10 MW) na degradiranih območjih ali območjih, namenjenih energetski
dejavnosti, ki bodo imele velik učinek na skupno bilanco OVE v Sloveniji.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Dušan Strnad.
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