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ZADEVA:  Zahteva Skupnosti občin Slovenije ob predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Energetskega zakona, 2506-VII 

 

Spoštovani predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, 

V parlamentarnem postopku je Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, 2506-VII, 

22.12.2017, Predlog zakona - zadeva EZ-1B. Ne Vlada RS, niti Državni zbor občin ali njihovih 

reprezentativnih združenj nista vključila v pripravo sprememb ali pozvala k oddaji mnenja, kar ni 

sporno glede na vsebino sprememb, ki se niso nanašale na občine. 

Pri drugi obravnavi predloga zakona na MDT, na 37. redni seji odbora za infrastrukturo, okolje in 

prostor je predložen amandma, ki je lahko izredno problematičen za občine, saj neposredno vpliva na 

proračune občin. Amandma 2506-VII (K 2. členu) je bil na odboru sprejet z naslednjo vsebino: 

V 20. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Za zagotovitev stabilnega investicijskega okolja za investitorje v hidro elektrarne, se najvišji možni 
seštevek vseh dajatev in nadomestil, ki jih plača koncesionar (npr. koncesija, vodno povračilo in 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) za hidro elektrarne z inštalirano močjo večjo od 10 MW, 
določi največ 14 % njihovega prihodka iz prodaje električne energije.«. 

 

Glede na to, da gre za skrajšani postopek in da je obravnava ter odločanje o sprejemu predloga tega 

zakona že uvrščena na prihodnjo redno sejo Državnega zbora, ki bo 12. 2.2018, prosimo, da tako 

občine, ki bi jih posledica novega predlaganega določila finančno prizadela, kot Ministrstvi za finance 

in javno upravo, nemudoma seznanite s finančnimi posledicami. Koncesnine hidro elektrarn v 

marsikateri občini predstavljajo velik odstotek proračunskih sredstev, tudi nadomestila za uporabo 

stavbnega zemljišča niso zanemarljive postavke. Predlagana vsebina amandmaja ne določa ali 

razmejuje deležev različnih prejemnikov sredstev (občine in država), zato izračunov sami ne moremo 

pripraviti. Verjamemo pa, da so predlagatelji predlog proučili tudi skozi finančni vidik vpliva na 

proračune občin, zato vas prosimo za to finančno oceno posledic, na občino natančno. V kolikor 

takšnega izračuna ni, verjamemo, da se o amandmaju v takšni obliki poslanke in poslanci niti ne morejo 

odločati.  

Hkrati vas pozivamo in pričakujemo, da se zakonodajni postopek dopolni tako, da bodo občine 

obveščene in pozvane k mnenju tudi ob takšnih primerih amandmajev, ki se nanašajo na naloge ali 

imajo finančne posledice v proračunih občin. 

 

S spoštovanjem, 

         Jasmina Vidmar, l.r. 

         Generalna sekretarka SOS 

V vednost: MF gp.mf@gov.si; MJU gp.mju@gov.si;   
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