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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 Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 48. seji
13. 7. 2020 obravnavala Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu
2019 (v nadaljevanju: poročilo), ki ga je Agencija za energijo (v nadaljevanju:
agencija) predložila Državnemu zboru v skladu s 404. členom Energetskega zakona
(EZ-1).
Komisija se je seznanila s poročilom, ki ga ocenjuje kot odlično pripravljenega, saj z
relevantnimi podatki in informacijami daje celovit vpogled v razvoj in stanje na trgih z
električno energijo in zemeljskim plinom in na razmere pri oskrbi s toploto ter
prikazuje doseganje ciljev na področju obnovljivih virov energije (OVE) ter učinkovite
rabe energije (URE), ki jih je Slovenija kot država članica EU obvezana uresničiti.
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019 je pripravila agencija
v skladu z vsebinskimi usmeritvami Evropske unije in Energetskim zakonom ter ga
predložila Vladi, Državnemu zboru in Evropski komisiji, ki velik del podatkov pridobi
od nacionalnih regulatorjev. Poročilo prikazuje stanje in napredek na področju trga z
električno energijo in zemeljskim plinom ter na področju oskrbe s toploto, varstva
pravic odjemalcev in obnovljivih virov, soproizvodnje in učinkovite rabe energije.
Kot ugotavlja komisija, je lanskoletno poročilo obsežnejše kot pretekla letna poročila,
z nazornim prikazom bistvenih sestavin in kazalnikov razvoja energetskega trga v
Sloveniji pa je tudi bolj razumljivo za širšo zainteresirano javnost.
Kot izhaja iz poročila, trga z električno energijo in zemeljskim plinom v Sloveniji
delujeta dobro. Poročilo obravnava tudi področje OVE, znotraj katerega agencija
izvaja podporno shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in
SPTE, ter področje URE, v okviru katerega izvaja (a) agencija zakonske naloge za
izpolnjevanje obveznih prihrankov energije s strani dobaviteljev energentov, in (b)
Eko sklad alternativni ukrep politike energetske učinkovitosti. Poročilo zajema tudi
varstvo odjemalcev v smislu njihovih pravic do kakovostne, zanesljive in cenovno
dostopne energije ter področje oskrbe s toploto iz distribucijskih sistemov daljinskega
ogrevanja.

Komisija je bila seznanjena tudi s stališčem Ministrstva za infrastrukturo, kjer ob

izpostavitvi dobro delujočih trgov z električno energijo in zemeljskim plinom
opozarjajo, da bo morala Slovenija v prihodnje vložiti dodatne napore za uresničitev
obveznih in zelo ambiciozno zastavljenih energetskih ciljev EU.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Dušan Strnad.
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