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POVZETEK

V magistrskem delu bo predstavljena ureditev varstva potrošnikov in varstva
ranljivih odjemalcev na področju notranjega energetskega trga, ki ga
gospodinjskim odjemalcem in ranljivim odjemalcem zagotavljata zakonodaja EU
in Energetski zakon. Naloga je namenjena prikazu pravne ureditve tako na
nivoju EU kot tudi v Republiki Sloveniji. Potrošniki na notranjem energetskem
trgu zaradi pomanjkanja znanja in informacij sodijo med najšibkejše udeležence
na tem trgu in zato potrebujejo posebno varstvo. Varstvo potrošnikov se
nenehno razvija in spreminja, saj potrošnik nima vseh relevantnih informacij,
težko sledi spremembam, ni vedno dovolj seznanjen s svojimi pravicami in
obveznostmi in jih zato tudi ne more ali ne more dovolj učinkovito uveljavljati.
Po vstopu Slovenije v EU je slovenski potrošnik postal tudi udeleženec
notranjega trga EU, ki obsega območje brez notranjih meja. Danes je za varstvo
potrošnikov v Evropi značilna pristojnost EU, ki s svojo pravno ureditvijo
(predvsem direktivami in uredbami) postopoma spreminja nacionalno
zakonodajo. Direktive pa pravic potrošnikov ne urejajo celovito, temveč urejajo
le posamezna področja, ki so bolj ali manj izpostavljena in urejajo razmerja med
podjetji in potrošniki. Evropa si prizadeva zagotoviti trajnostno, zanesljivo in
cenovno ugodno oziroma potrošnikom dostopno energijo za vse odjemalce v
EU. Te dolgoročne cilje pa je mogoče doseči s tesnejšo povezavo celotne EU, saj
odločitve ene države članice lahko vplivajo na vse potrošnike v EU. EU v
primerjavi s preteklimi obdobji posveča zelo veliko pozornost prav varstvu,
varuje ranljive skupine odjemalcev, krepi moč in neodvisnost nacionalnih
regulativnih organov, ki imajo tudi pooblastila, da kršitelje ustrezno
sankcionirajo ter uvajajo jasne in predvsem potrošnikom razumljive račune.

Ključne besede: potrošnik, varstvo potrošnikov, ranljivi odjemalec, notranji
energetski trg, energetsko pravo, električna energija, zemeljski plin, spori,
Direktiva 2009/73/ES, Direktiva 2009/72/ES, varstvo potrošnikov v EU,
Direktiva 2011/83/EU.
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ABSTRACT

The master thesis presents regulation of consumer protection and the protection
of vulnerable customers in the internal energy market, represents to the
household customers and vulnerable customers by EU law and Energy act. The
task of the thesis is to present a legal regime both at EU level and in the Republic
of Slovenia. Due to a lack of knowledge and information consumers in the
internal energy market belongs among the weakest participants in this market
and therefore need special protection. Consumer protection is constantly
evolving and changing. Because the consumer does not have all the information
about their rights and obligations they and therefore cannot, or cannot
effectively enough exercise their rights. After Slovenia joined the EU, the
Slovenian consumer is also becoming part of the EU internal market, comprising
an area without internal borders. The consumer’s protection in Europe is
characterized by competence of the EU, which with its law (mainly with
Directives and Regulations) gradually changing national legislation. However,
directives do not govern consumer rights globally, but only regulate individual
areas that are more or less exposed to and governing the relationship between
businesses and consumers. Europe seeks to ensure a sustainable, reliable,
affordable and accessible energy for all consumers and other customers in the
EU. These long-term goals can only be achieved through closer connection
across the EU because the decision of one Member State may affect all
consumers in the EU. In comparison with previous periods, today the EU devotes
huge attention to the consumer protection, to protect vulnerable consumers,
strengthening the power and independence of national regulatory authorities,
which have also mandates to adequately sanction the offenders and to introduce
clear and understandable bills for the consumers.

Keywords: consumer, consumer protection, vulnerable customer, internal
energy market, energy law, electricity, natural gas, dispute settlement, Directive
2009/73/EC, Directive 2009/72/EC, consumer protection in EU, Directive
2011/83/EU.
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1

UVOD

1.1 OPREDELITEV OZIROMA OPIS PROBLEMA
Energija je pomemben del našega življenja. Za zagotavljanje blaginje moramo
vsi imeti dostop do energije, tako za toploto, razsvetljavo, kuhanje in delovanje
naprav. Energetski sektor ima pomembno odgovornost, ker njegove odločitve
opredeljujejo, kako so izpolnjene potrebe po energiji ter kakšni so ekonomski in
okoljski stroški. Te odločitve1 se sprejemajo na nacionalni ravni in ravni EU ter
pomembno vplivajo na vse uporabnike - tudi na prihodnje generacije porabnikov
energije.2
Energetski trg ali trg z energijo3 razumemo kot trg, ki je lahko organiziran ali
neorganiziran (bilateralni) in na katerem se sklepajo pogodbe o nakupu ali
prodaji energije.4 Med udeležence na teh trgih, ki praviloma nastopajo na strani
kupcev, med drugim sodijo tudi potrošniki,5 ki zaradi pomanjkanja znanja in
informacij, sodijo med najšibkejše udeležence in zato potrebujejo posebno
varstvo. Varstvo potrošnikov se nenehno razvija in spreminja, potrošnik pa nima
vseh relevantnih informacij, težko sledi vsem spremembam, ni vedno dovolj
seznanjen s svojimi pravicami in obveznostmi ter jih zato tudi ne more ali ne
more dovolj učinkovito uveljavljati.6 Po vstopu Slovenije v EU je slovenski
potrošnik postal tudi del notranjega trga EU, ki obsega območje brez notranjih
meja in v katerem je bilo treba najprej vzpostaviti pravila, ki:
- zagotavljajo prosto gibanje blaga, storitev, oseb in kapitala;
- potrošniku omogočajo, da z uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij
nakupuje blago tudi v drugih državah članicah EU;
- zagotavljajo vse informacije, ki jih potrošnik potrebuje za pravilno odločitev,
ko sodelujejo na tem trgu, in
- določajo ukrepe, ki bodo preprečili zlorabo potrošnikovega šibkejšega
položaja na trgu.7
Pomembna prelomnica na področju varstva potrošnikov v Republiki Sloveniji je
bilo leto 1993, ko se je Zakon o varstvu potrošnikov poleg lastnih rešitev pričel

Te odločitve sprejemajo politiki, zakonodajalci in tudi podjetja.
A 2020 Vision for Europe’s energy customers, Joint Statement, updated in June 2014,
CEER (v nadaljevanju A 2020 Vision for Europe´s energy customers, 2014).
3
Trg z električno energijo in trg z zemeljskim plinom.
4
Slovar izrazov za trg z električno energijo, Sloko CIGRÉ, Ljubljana, 2001.
5
Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov definira potrošnika kot vsako fizično
osebo, ki v pogodbah, zajetih s to direktivo, deluje za namene, ki so zunaj njene
trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.
6
Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017 (ReNPVP12-17),
Uradni list RS, št. 47/12.
7
Janevski S.: Varstvo potrošnikov, Prodaja in nakup potrošniškega blaga in storitev,
Uradni list, Ljubljana 2009, str. 27 (v nadaljevanju Janevski, 2009).
1
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podrobneje zgledovati po ureditvi v EU, ki je v tem času že sprejela vrsto
direktiv, namenjenih oblikovanju notranjega trga in varstvu potrošnikov.8
Leta 2011 je bila sprejeta Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov9 (v
nadaljevanju Direktiva 2011/83/EU), ki se je v vseh državah članicah EU začela
uporabljati 13. 6. 2014 in določa, da bi opredelitev pojma potrošnik morala
zajeti fizične osebe, ki delujejo zunaj svoje trgovske, poslovne ali obrtne
dejavnosti ali poklica. V primeru pogodb z dvojnim namenom bi se ta oseba
morala šteti kot potrošnik, kadar je pogodba sklenjena deloma za namene
dejavnosti in deloma zunaj okvira trgovske dejavnosti te osebe, namen trgovske
dejavnosti pa je tako omejen, da ne prevladuje v celotnem kontekstu pogodbe.
Namen Direktive 2011/83/EU je okrepiti pravice potrošnikov z njihovim
poenotenjem med državami članicami, vendar pa ne bi smela posegati v
predpise EU glede določenih sektorjev, med katere sodi tudi notranji trg za
električno energijo in zemeljski plin. Direktiva 2011/83/EU je bila v slovenski
pravni red prenesena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu potrošnikov,10 ki je začel veljati 13. 6. 2014.
Danes je varstvo potrošnikov v Republiki Sloveniji na splošno urejeno v številnih
predpisih, ki urejajo varstvo potrošnikov na splošno, ne glede na posamezno
področje, kot so Zakon o varstvu potrošnikov,11 na podlagi katerega so bili
sprejeti številni podzakonskih predpisi, Zakon o varstvu potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami12 in Zakon o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov.13
Na področju energetskega trga se je v EU zakonodaja razvijala postopoma. Tako
je bil prvi energetski paket (sveženj) sprejet v obdobju 1996-1998,14 leta 2003
pa ga je zamenjal drugi energetski paket,15 na podlagi katerega je prišlo leta
2004 do odprtja trga za vse poslovne odjemalce in leta 2007 do popolnega
odprtja energetskega trga, ko se je trg odprl tudi za vse gospodinjske
odjemalce16 - potrošnike To pomeni, da so od leta 2007 poleg vseh drugih,
Knez R.: Vpliv politike varstva potrošnikov v EU na slovensko pravo doslej in v
prihodnosti, Podjetje in delo, 2004, št. 67, str. 1353-1361 (v nadaljevanju Knez, 2004).
9
Direktiva 2011/83/EU evropskega parlamenta in sveta o pravicah potrošnikov,
spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta
in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega
parlamenta in Sveta, Uradni list L 304, 22.11.2011.
10
Uradni list RS, št. 38/14 z dne 30. 5. 2014.
11
ZVPot, Uradni list RS, št. 98/04-UPB2, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15.
12
ZVPNPP, Uradni list RS, št. 53/07.
13
ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15.
14
Direktiva 96/92/ES o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in Direktiva
98/30/ES o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom.
15
Direktiva 2003/54/ES in Direktiva 2003/55/ES.
16
Gospodinjski odjemalec je odjemalec, ki kupuje električno energijo, zemeljski plin,
toploto ali drug energetski plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo
za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti (13. točka 4. člena Energetskega
zakona).
8
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poslovnih odjemalcev, tudi vsi gospodinjski odjemalci lahko prosto izbirali
svojega dobavitelja električne energije ali zemeljskega plina med tistimi, ki so
bili aktivni na teh trgih.
Leta 2009 je začela veljati Lizbonska pogodba,17 ki je povečala število področij,
o katerih Evropski parlament in Svet ministrov odločata skupaj. Tako Pogodba
o ustanovitvi Evropske unije (v nadaljevanju PDEU) prvič uvršča energetsko
politiko18 med področja, v pristojnosti EU. PDEU je s tem pridobil pravno podlago
za izdajanje zakonodaje na področju energije, vendar pa je treba opozoriti, da
je njegovo potencialno področje urejanja omejeno.19
V
-

skladu z Lizbonsko pogodbo so glavni cilji energetske politike EU:
zagotoviti delovanje energetskega trga;
zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v EU;
spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje
novih in obnovljivih virov energije in
- spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij.20
Varstvo potrošnikov na področju energetske politike danes urejata Direktiva
2009/72/ES o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo21 (v
nadaljevanju Direktiva 2009/72/ES) in Direktiva 2009/73/ES o skupnih pravilih
notranjega trga z zemeljskim plinom22 (v nadaljevanju Direktiva 2009/73/ES),
ki sta bili sprejeti v tako imenovanem »tretjem energetskem paketu« in med
drugim še podrobneje urejata ukrepe za varstvo potrošnikov, saj naj bi bili
interesi potrošnikov v središču teh direktiv. Obe direktivi definirata
gospodinjskega odjemalca kot odjemalca, ki kupuje zemeljski plin ali električno
energijo za svojo lastno rabo v gospodinjstvu in ne vključuje trgovskih ali
Lizbonska pogodba, podpisana 13. 12. 2007 v Lizboni, spreminja Pogodbo o Evropski
uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti (slednja se je preimenovala v Pogodbo
o delovanju Evropske unije - PDEU) in je v veljavo stopila 1. 12. 2009. V delovanje EU
je prinesla številne novosti, med njimi večjo demokratičnost procesov odločanja v Uniji,
številne institucionalne spremembe in zagotovljene višje standarde varstva človekovih
pravic. Prinesla je tudi novosti na področju pravosodja in notranjih zadev, kjer se ključne
spremembe v primerjavi s prejšnjimi pogodbami nanašajo zlasti na posodobljen pravni
okvir in spremenjene postopke, vzpostavljene pa so tudi nekatere strukturne in
organizacijske novosti (Lizbonska pogodba – Vpliv Lizbonske pogodbe na področje
notranjih zadev v EU).
18
Energetska politika je del gospodarske politike, ki uravnava oskrbo, pretvorbo,
razdeljevanje in porabo energije (Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo,
2003).
19
Johnston A. in Block G.: EU Energy Law, Oxford, 2012, str. 4 (v nadaljevanju Johnston,
2012).
20
194. člen PDEU.
21
Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009 o skupnih
pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES,
Uradni list L, št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 55.
22
Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. 7. 2009 o skupnih
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES,
Uradni list L, št. 211 z dne 14. 8. 2009, str. 94.
17
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poklicnih dejavnosti, kar je v skladu tudi z definicijo potrošnika iz Direktive
2011/83/ES. Čeprav je varstvo potrošnikov urejeno v samih členih obeh
energetskih direktiv, ima vsaka tudi posebno prilogo, ki podrobneje ureja ukrepe
za varstvo potrošnikov.
Varstvo potrošnikov je v Republiki Sloveniji na splošno že urejeno v številnih
predpisih, podrobneje pa varstvo potrošnikov na področju energetskega prava23
ureja tudi Energetski zakon,24 ki daje gospodinjskim odjemalcem posebne
pravice na naslednjih področjih:
- pravice, povezane s pogodbo o dobavi (sklenitev pogodbe, predpisana
vsebina in oblika pogodbe, odstop od pogodbe, splošni pogodbeni pogoji,
varstvo pred zavajajočimi in nepoštenimi načini prodaje);
- pravico do obveščenosti (obveščanje, objavljanje sestave proizvodnih virov,
dostop do podatkov o porabi);
- različne možnosti plačila:
- pravico do menjave dobavitelja;
- pravico do nujne (električna energija in zemeljski plin) in zasilne oskrbe
(električne energija);
- pravico do pravnega varstva (spori z distribucijskim operaterjem na področju
električne energije ali operaterjem distribucijskega sistema zemeljskega
plina, organizatorjem trga z električno energijo ali dobaviteljem energije);
- pravico do enotnega računa (distribucija in dobava skupaj);
- kakovost oskrbe in prepoved odklopa.
Dostop do informacij o stroških in kakovosti energije je izjemnega pomena, še
posebej, ko se kupci odločajo o izbiri izdelka ali storitev, kar brez dvoma velja
tudi za energente. Ko se potrošniki odločajo o izbiri dobavitelja, je za njih najbolj
pomemben podatek o stroških energije, ki jo kupujejo in tudi o viru energije.25

Energetsko pravo je pravo, ki ureja razmerja med pravnimi in fizičnimi osebami v
zvezi s pridobivanjem, predelavo, dobavo, prodajo, prenosom, razdeljevanjem in porabo
goriv in energije (Slovar strokovnih izrazov za trg z električno energijo, 2003).
Energetsko pravo je skozi leta postajalo čedalje bolj kompleksno, saj poleg klasičnih
pravnih vprašanj čedalje bolj poraja tudi vprašanja, povezana z varstvom potrošnikov,
konkurenčnostjo in drugimi področji.
24
Energetski zakon - EZ-1, Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15.
25
Status Review on customer access to information on energy costs, sources and energy
efficiency schemes (Ref: C13-CEM-65-04), CEER, 16. 12. 2013.
23
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1.2 PREDSTAVITEV VSEBINE MAGISTRSKE NALOGE
V tej nalogi sem se posvetila ureditvi varstva potrošnikov in varstva ranljivih
odjemalcev na področju notranjega energetskega trga, ki ga gospodinjskim
odjemalcem in ranljivim odjemalcem zagotavljajo zakonodaja EU in Energetski
zakon.
Naloga je namenjena prikazu pravne ureditve tako na ravni EU kot tudi v
Republiki Sloveniji. Namen Direktive 2011/83/EU je prilagoditev in uskladitev
nacionalnih predpisov o varstvu potrošnikov na več pomembnih področjih, kar
pomeni, da so potrošnikove pravice varovane na enak način, ne glede na to, kje
v EU nastopajo kot potrošniki. Gre za visoko raven varovanja tako pri nakupih
v trgovini kot prek spleta in ne glede na to, ali kupujejo v lastni državi ali
katerikoli drugi državi članici. Ta skupna pravila pa bodo olajšala trgovanje po
vsej EU tudi podjetjem, ki med drugim prodajajo prek spleta, telefona,
elektronske pošte ali zunaj svojih poslovni prostorov, saj bodo morali spoštovati
enaka pravila. To omogoča enake konkurenčne pogoje in zmanjšuje stroške
čezmejnih transakcij.
Potrošnikom bi na energetskem trgu morale biti na voljo jasne in razumljive
informacije o njihovih pravicah. Namen Direktive 2009/72/ES in Direktive
2009/73/ES je okrepiti že obstoječe pravice potrošnikov, še posebej zahteve
glede javnih storitev in skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz njih ter
zagotoviti, da konkurenca in pravične cene koristijo vsem potrošnikom. Še
posebej pa je treba zaščititi ranljive odjemalce.26 Potrošniki bi morali imeti
dostop do objektivnih in preglednih podatkov o porabi in s tem povezanih cenah
ter stroških storitev, zagotovljena bi jim morala biti predplačila, ki odražajo
verjetno porabo energije, ter zagotovljeni različni plačilni sistemi.27
Za potrebe te naloge ni bila potrebna analiza vseh pravic potrošnikov, ki jih
dajeta tako zakonodaja EU kot slovenska zakonodaja, saj je obseg vseh pravic
preobsežen, zato s to nalogo poglobljeno analiziram le nekatere izmed teh
pravic, ki se nanašajo na področje reševanja sporov, zamenjave dobavitelja,
izdajanj računov in nujne oskrbe ranljivim odjemalcem.

Direktivi ranljivih odjemalcev nista podrobneje opredelili, ampak sta državam
članicam prepustili, da same opredelijo pojem ranljivega odjemalca, ki pa se lahko
nanaša na pomanjkanje energije, prepoved odklopa plina v času krize, ter da poskrbijo,
da se te pravice ranljivih odjemalcev v praksi tudi izvajajo.
27
47. tč. uvodnih pojasnil Direktive 2009/73/ES in 50. tč. uvodnih pojasnil Direktive
2009/72/ES.
26
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V pogodbenih razmerjih med potrošniki na eni strani ter distribucijskimi
operaterji28 oziroma operaterji distribucijskega sistema29 (v nadaljevanju
operaterji) in dobavitelji energije na drugi, imajo slednji veliko močnejši položaj,
med drugim tudi zaradi dobre informiranosti glede veljavne zakonodaje in
dostopa do relevantnih informacij. Operaterji imajo praviloma tudi monopolni
položaj, saj potrošnik pri izbiri operaterja nima izbire, ampak mora skleniti npr.
pogodbo o uporabi sistema z operaterjem, ki na območju, kjer se želi potrošnik
priključiti, izvaja gospodarsko javno službo, ki se nanaša na distribucijo
energije.30
Pri izbiri dobavitelja je za odločitev potrošnika pomembna obveščenost o cenah,
ki jih na trgu ponujajo posamezni dobavitelji, prav tako pa je pomembna tudi
celotna vsebina ponudbe (npr. ugodnosti, možnosti odpovedi ali pogodbene
kazni). Le če ima potrošnik vse te informacije, se lahko odloči, kateri dobavitelj
najbolj ustreza njegovim željam in potrebam. Pri menjavi dobavitelja mora biti
potrošnik seznanjen npr. s samim postopkom menjave, katere informacije
potrebuje in komu jih mora sporočiti, v kolikem času bo menjava izvedena in ne
nazadnje, kdo mu bo izdajal račun in v čigavem imenu. Zato so zelo pomembni
tudi informacije in podatki, ki so navedeni na samem računu ali poračunu. V
skladu z Energetskim zakonom ima potrošnik pravico, da zahteva izdajo t. i.
enotnega računa.31 Tak račun izdaja dobavitelj energije, na njem pa se nahajajo
obračun stroškov za uporabo sistema (omrežnina),32 ki se potrošniku
zaračunava v imenu operaterja,33 obračun stroškov za porabljeno energijo, ki
mu jo zaračunava dobavitelj energije ter drugi prispevki in dajatve.
Pri tako kompleksnih razmerjih med različnimi akterji na trgu in potrošniki lahko
pride tudi do nesoglasij ali nestrinjanj. Tako npr. potrošnik lahko meni, da so
bile njegove pravice kršene, ker mu energija ali omrežnina ni bila pravilno

Distribucijski operater je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost distribucijskega
operaterja električne energije in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj
distribucijskega sistema električne energije na določenem območju, za medsebojne
povezave z drugimi sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne
zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije
(7. tč. 4. člena Energetskega zakona).
29
Operater distribucijskega sistema je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnosti
distribucije zemeljskega plina in je odgovorna za obratovanje, vzdrževanje in razvoj
distribucijskega sistema na določenem območju, za medsebojne povezave z drugimi
sistemi, kadar je ustrezno, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za
zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji plina (25. tč. 4. člena Energetskega zakona).
30
V sladu z Energetskim zakonom je na področju električne energije to dejavnost
distribucijskega operaterja, na področju zemeljskega plina pa dejavnost operaterja
distribucijskega sistema.
31
Enotni račun ureja Energetski zakon v 114. členu na področju električne energije in v
249. členu na področju zemeljskega plina.
32
Omrežnina pomeni znesek, ki ga je za uporabo sistema dolžan plačati uporabnik
sistema (19. tč. 36. člena in 30. tč. 159. člena Energetskega zakona).
33
Torej distributerja, s katerim ima potrošnik sklenjeno pogodbo o oskrbi ali pogodbo o
uporabi sistema.
28
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obračunana, ker je bil neupravičeno odklopljen ali je dobavitelj energije ali
operater kakorkoli drugače kršil njegove pravice. V takih primerih mora biti
zagotovljen sistem pravnega varstva. Če gre za nesoglasja iz razmerij med
uporabniki sistema električne energije oziroma uporabniki sistema zemeljskega
plina in operaterji, ki se nanašajo na dostop do sistema; obračunane zneske za
uporabo sistema; na kršitve sistemskih obratovalnih navodil, ki jih izda operater,
ali kadar tako določa Energetski zakon, je za reševanje teh sporov pristojna
Agencija za energijo. Reševanje sporov (obravnavanje pritožb potrošnikov), ki
se nanašajo na razmerja med dobavitelji energije in potrošniki pa so dolžni
zagotoviti dobavitelji na pregleden in enostaven način, ter omogočiti za
potrošnika brezplačen postopek obravnave njegovih pritožb.
V nalogi so obravnavani tudi ranljivi odjemalci. Že omenjeni direktivi tretjega
energetskega paketa vsebujeta določbe, ki državam članicam EU nalagajo, da
same opredelijo pojem ranljivega odjemalca, ki je zaradi svoje ranljivosti še
posebej zaščiten. Novi Energetski zakon, sprejet leta 2014, je ohranil dotedanjo
ureditev, hkrati pa natančneje opredelil že uveljavljeno pojmovanje. Ker gre za
ukrep, ki spada med socialne korektive, ki niso del Energetskega zakona, je
ureditev ohranjena na minimalni ravni.34 Energetski zakon je opredelil ranljivega
odjemalca kot gospodinjskega odjemalca, ki si zaradi svojih premoženjskih
razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more
zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko rabo, ki bi mu povzročila enake
ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko rabo. Oskrba takih ranljivih
odjemalcev se imenuje nujna oskrba.35 Nujna oskrba na področju električne
energije in zemeljskega plina danes v Sloveniji nista enako urejeni, saj gre pri
zemeljskem plinu le za preložitev obveznosti plačila, pri električni energiji pa
predstavlja strošek nujne oskrbe upravičen strošek distribucijskega operaterja.
Iz primerjave definicij ranljivega odjemalca z drugimi državami članicami je
možno razbrati, da so ta pojem zelo različno uredile.36 Tako se kot kriterij za
opredelitev ranljivega odjemalca uporabijo različne karakteristike potrošnikov,
kot so npr. invalidnost, starost, prihodki itd. Nekatere države članice, kot npr.
Nizozemska, so pojem opredelile zelo široko in s tem zajele veliko število
potrošnikov, ki so kot ranljivi odjemalci še dodatno zaščiteni (npr. s prepovedjo
odklopa, nižjo ali regulirano ceno električne energije). Slovenija je pojem
ranljivega odjemalca uredila zelo ozko in tako nujno oskrbo kot posebno obliko
oskrbe, omogočila res v samo izjemnih primerih, ko si potrošniki zaradi različnih,
predvsem socialnih okoliščin ne morejo zagotoviti drugega vira za ogrevanje.

Predlog Energetskega zakona – EZ-1, Poročevalec Državnega zbora RS, 23. 10. 2013,
str. 7 (v nadaljevanju Predlog Energetskega zakona, 2013).
35
51. člen in 176. člen Energetskega zakona.
36
Tako se kot kriterij za opredelitev ranljivega odjemalca uporabijo različne
karakteristike potrošnikov kot npr. invalidnost, starost, prihodki.
34
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Za jasnejšo predstavitev raznolikosti ureditev na področju varstva potrošnikov
v energetskega pravu, bom primerjala ureditev v Sloveniji z ureditvami v
nekaterih drugih državah članicah. S primerjavo bom proučila raznolikost
ureditev v različnih državah članicah, kar je še posebej zanimivo, saj so vse
države članice bile zavezane implementirati tretji energetski paket v svojo
nacionalno zakonodajo. Tako je npr. v Veliki Britaniji varstvo potrošnikov zelo
razvito področje z dolgoletno tradicijo, saj je varstvo potrošnikov postavljeno
med poglavitne cilje, še posebej ozaveščanje potrošnikov z njihovimi pravicami,
ter jih spodbuja, da aktivno sodelujejo na energetskem trgu.
Republika Hrvaška je npr. na področju varstva ranljivih odjemalcev uvedla novo
zakonodajo,37 ki je začela veljati 1. 10. 2015 in ki ranljivim odjemalcem pod
določenimi pogoji omogoča mesečno nadomestilo za plačevanje stroškov
energentov v višini največ 200 kun. Zanimiva je tudi npr. Nemčija, kateri je
Evropska komisija v svojem aprilskem svežnju kršitev (2016) poslala
obrazloženo mnenje, v katerem jo poziva k pravilnemu izvajanju Direktive
2009/72/ES in Direktive 2009/73/ES ter da naj svojo zakonodajo v celoti uskladi
s tretjim energetskim paketom, katerega del sta tudi omenjeni direktivi. Med
drugim Nemčiji nalaga, da naj okrepi neodvisnost in pooblastila nacionalnih
regulativnih organov ter izboljša delovanje maloprodajnih trgov v korist
odjemalcev, saj so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri implementaciji pravil
tretjega energetskega paketa, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov.38 V vseh
predstavljenih državah pa je zaznati tudi zelo močno sektorsko povezanost med
socialno panogo in energetiko. Italija je razvila več instrumentov za zaščito
potrošnikov in spodbuja potrošnike k premišljenim odločitvam s tem, da so ti
informirani glede zaščite svojih pravic. Tako imajo v Italiji nekatere skupine
potrošnikov (npr. ranljivi odjemalci) na trgu z električno energijo nižjo ceno za
uporabo sistema. V postopku sprejemanja pa je tudi zakonodaja, ki se nanaša
na nižjo ceno za uporabo sistema tudi na področju trga z zemeljskim plinom.
Ker so za varstvo potrošnikov bistvenega pomena tudi institucije, ki so pristojne
za izvrševanje pravic potrošnikov, za njihovo ozaveščanje in informiranje, bom
v tej nalogi obravnavala tudi vlogo posameznih institucij ter njihovo medsebojno
sodelovanje in povezanost. Odkar je bil leta 2011 v Sloveniji ukinjen Urad za
varstvo potrošnikov ter so se naloge in pristojnosti urada prenesle na
ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, se je vloga Zveze potrošnikov Slovenije
zelo okrepila. Zveza potrošnikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1990 in je
neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki varuje in
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu
sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju
nadležnih centara za socijalnu skrb (Narodne novine, št. 102/15).
38
Evropska komisija je Nemčiji že februarja 2015 poslala uradni opomin, ker skladnost
z zakonodajo EU še ni bila zagotovljena, ter aprila 2016 posredovala tudi obrazloženo
mnenje. Nemčija je imela dva meseca časa, da Evropsko komisijo obvesti o ukrepih,
sprejetih za odpravo tega stanja. V nasprotnem primeru se Evropska komisija lahko
odloči, da začne postopek pred Sodiščem EU.
37
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zastopa interese potrošnikov ter je na področju varstva potrošnikov v
slovenskem prostoru zelo dejavna.
Poleg Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, ki izvaja nadzor nad
spoštovanjem določil Zakona o varstvu potrošnikov, Zakona o varstvu
potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami in Zakona o potrošniških
kreditih ter nad nekaterimi na njihovi podlagi sprejetimi podzakonskimi akti, pa
je na področju energetskega prava za varstvo potrošnikov med drugim pristojna
tudi Agencija za energijo, ki nadzira izvajanje določb Energetskega zakona, vodi
postopke nadzora, izreka nadzorne ukrepe, je pristojna za reševanje sporov iz
razmerij med uporabniki sistema električne energije ali zemeljskega plina in
operaterji ter je pristojna za reševanje pritožb zoper odločbe o izdaji ali zavrnitvi
soglasja za priključitev,39 ki jih izdajajo operaterji.
Na ravni EU delujejo tudi institucije, ki se ukvarjajo z notranjim energetskim
trgom. Med njimi sta tudi Generalni direktorat za energijo (DG ENER), ki deluje
v okviru Evropske komisije; Svet Evropskih energetskih regulatorjev (CEER), ki
je na področju varstva potrošnikov v energetskem pravu zelo aktiven in je med
drugim izdal tudi številna navodila s področja varstva potrošnikov (npr. navodila
za dobro prakso na področju reševanja sporov, izdajanja računov, zamenjave
dobavitelja). Na splošnem področju varstva potrošnikov deluje tudi Evropska
potrošniška organizacija (BEUC), katere glavna naloga je, da na ravni EU
zastopa in brani interese vseh potrošnikov v EU.
Na osnovi primerjave zahtev zakonodaje EU oziroma ureditve varstva
potrošnikov v energetskem pravu v Sloveniji bom na celovit in pregleden način
obravnavala varstvo potrošnikov na področju energetskega prava v Republiki
Sloveniji, ki se nanaša na reševanje sporov; postopke in pravice, ki izvirajo iz
menjave dobavitelja; vsebine in informacij, ki se nahajajo na računih, izdanih
potrošnikom, in nujno oskrbo za ranljive odjemalce. Ureditev v Republiki
Sloveniji bom kritično primerjala s pravno prakso v nekaterih drugih državah
članicah EU, ki so primerljive z našim sistemom ali pa imajo posamezna področja
urejena drugače. Primerjava bo izvedena tako z vidika usklajenosti s pravom EU
kot tudi z vidika dejanskega izvrševanja v praksi.

39

413. člen Energetskega zakona.
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1.3 NAMEN IN CILJI MAGISTRSKE NALOGE
Magistrska naloga bo prispevek k slovenskemu energetskemu pravu in pravu
varstva potrošnikov, saj bo na celovit način obravnavala ureditev varstva
potrošnikov na področju energetskega prava in pripomogla k razumevanju
določenih varstvenih institutov, tudi z vidika mednarodnih aktov na
obravnavanem področju. Z uporabo raziskovalnih metod bodo teze potrjene ali
ovržene. Glede ne morebitne ugotovljene pomanjkljivosti veljavne ureditve pa
bo naloga vsebovala tudi predloge za drugačne zakonodajne rešitve ureditev.
Naloga je koristna tudi za potrošnike, ki so odjemalci električne energije ali
zemeljskega plina in se v praksi srečujejo z različnimi vprašanji, kako v
posameznem primeru ravnati (se odločiti, kaj storiti) in k ozaveščanju o njihovih
pravicah in ravnanjih, ki jim jih zagotavlja že sama EU, in tudi zakonodaja
Republike Slovenije.

1.4 HIPOTEZE
Glede na predstavljeno problematiko so v nadaljevanju opredeljene delovne
hipoteze naloge, ki bodo potrjene ali ovržene s sklepom raziskave navedenega
problema:
-

Ureditev varstva potrošnikov na področju energetskega prava je v
Republiki Sloveniji urejena v skladu z zakonodajo EU, še posebej s
tretjim energetskim paketom, ki je bil sprejet leta 2009.
Na področju reševanja sporov, zamenjave dobavitelja, oblike in izdajanje
računov ter ureditve nujne oskrbe za ranljive odjemalce je slovenska
zakonodaja v skladu z zakonodajo EU.

-

Pravice potrošnikov in tudi pravice ranljivih odjemalcev v različnih
državah članicah EU so usklajene z zakonodajo EU in med seboj
primerljive.
Tretji energetski paket je državam članicam naložil, da same opredelijo
pojem ranljivega odjemalca, ki je zaradi svoje ranljivosti še posebej zaščiten,
ni pa jim dal jasnejših usmeritev glede definiranja ranljivega odjemalca in
obsega ureditve njegovih pravic. Države članice so to področje zelo različno
uredile, saj so si določbe direktiv ene razlagale zelo široko (npr. Nizozemska),
druge pa so področje uredile dokaj minimalistično. Glede na to, da PDEU
uvršča energetsko politiko med področja, ki so v pristojnosti EU in ji s tem
daje pravno podlago za izdajanje zakonodaje na področju energije (čeprav
je potencialno področje urejanja omejeno) in glede na to, da si EU prizadeva
za vzpostavitev enotnega energetskega trga, bi morale biti pravice
10

potrošnikov, torej tudi ranljivih odjemalcev v različnih državah članicah
enake ali vsaj primerljive.


Področni zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, so med seboj
usklajeni, institucije, ki se z varstvo potrošnikov ukvarjajo, pa med
seboj ustrezno in učinkovito sodelujejo.
Pravice potrošnikov so urejene na različnih področjih zakonodaje in so v
pristojnosti različnih institucij. Tako je splošen nadzor nad varstvom
potrošnikov, ki izhaja iz Zakona o varstvu potrošnikov, v pristojnosti Tržnega
inšpektorata RS. Področje varstva potrošnikov na energetskem trgu pa delno
ureja tudi Energetski zakon, za nadzor katerega je pristojna Agencija za
energijo.
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2

POTROŠNIKI NA NOTRANJEM ENERGETSKEM TRGU

V preteklosti je bilo varstvo potrošnikov in izvajanje javnih služb praviloma v
pristojnosti posamezne države članice. Dobavitelji električne energije in
zemeljskega plina, ki so izvajali dejavnost oskrbe40 kot javno storitev, so bili
večinoma monopolisti v državni lasti. Zato se je predpostavljalo, da dejavnost
oskrbe izvajajo v interesu potrošnikov in ne dajejo prednosti pridobivanju
dobička. Vendar pa se je pokazalo, da v praksi temu niti približno ni bilo tako,
saj so bili dobavitelji podvrženi številnim ekonomskim in tudi političnim
pritiskom, ki so prevladovali nad zagotavljanjem varstva potrošnikov.41
Zakonodaja EU se je začela podrobneje ukvarjati z varstvom potrošnikov na
področju energetskega prava šele s sprejetjem drugega energetskega paketa
leta 2003, zaščita pa se je še povečevala s tretjim energetskim paketom.
Za lažje razumevanje potrošnikov na notranjem energetskem trgu bi uvodoma
opredelila nekaj pojmov, ki se uporabljajo v povezavi z varstvom potrošnikov na
notranjem energetskem trgu.

2.1 OPREDELITEV NOTRANJEGA ENERGETSKEGA TRGA
Enotni trg je eden izmed najbolj obsežnih in pomembnih simbolov evropske
integracije.42 V skladu z drugim odstavkom 26. člena PDEU notranji energetski
trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem so zagotovljeni prost
pretok blaga, storitev in svoboda ustanavljanja.
Po priključitvi Hrvaške leta 2013, je danes v EU skupaj 28 držav članic, na poti
k njenemu članstvu pa so še tri države nekdanje Jugoslavije,43 Albanija in
Turčija. S priključitvijo posamezne države v EU trg te države postane del
notranjega trga EU, vse pridružene države članice pa so dolžne spoštovati
zakonodajo EU in jo ustrezno implementirati v svoj nacionalni pravni red.
Lizbonska pogodba44 je v 194. členu opredelila osnovna načela za notranji
energetski trg EU in njegove cilje. Povečala je število področij, o katerih Evropski
parlament in Svet ministrov odločata skupaj. Tako je med drugim energetsko
politiko uvrstila med področja, ki so v pristojnosti EU. V skladu z Lizbonsko
pogodbo so glavni cilji energetske politike EU:
Oskrba z energijo vključuje dobavo električne energije in zemeljskega plina in tudi
storitev distribucije energije.
41
Johnstone, 2012, str. 161.
42
Kaeding M. in Voskamp F.: Better Implementation of EU Legislation is not just a
question of taking Member States to Court, working paper 2011/W/01, EIPA, str. 2.
43
Črna gora, Makedonija in Srbija.
44
Uradni list C 326, 26.10.2012, str. 47–390.
40
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-

zagotoviti delovanje energetskega trga;
zagotoviti zanesljivost oskrbe z energijo v EU;
spodbujati energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo ter razvijanje
novih in obnovljivih virov energije in
spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij.45

Zakonodaja EU v smislu notranjega energetskega trga služi interesom
potrošnikov na dva načina:
- javnim službam nalaga visok standard obveznosti glede varstva potrošnikov
po vsej EU,
- z ustvarjanjem konkurenčnih veleprodajnih in maloprodajnih trgov koristi
neposredno potrošnikom.46
Dobro delujoč notranji energetski trgi za električno energijo in zemeljski plin je
namreč za EU ključnega pomena, da se zagotovi konkurenčnost torej, da lahko
državljani in podjetja v EU uveljavljajo prosto izbiro, npr. dobavitelja, in da
konkurenca med dobavitelji le-te prisili k zniževanju cen ter k izboljševanju in
izpopolnjevanju kakovost storitev. Glavni cilj liberalizacije energetskih trgov v
EU pa je, da se potrošnikom zaradi večje konkurence omogoči čim več koristi v
smislu še nižjih računov za porabljeno energije in da se vsem potrošnikom
omogoči prosta izbira dobavitelja.47
Kot je že leta 2008 na Konferenci nacionalnih predstavnikov varstva konkurence
in varstva potrošnikov povedal takratni minister za gospodarstvo Andrej
Vizjak,48 so danes energetski trgi odprti za konkurenco. Čeprav nacionalne meje
energetskih trgov izginjajo, kljub formalnemu odprtju trgi še ne delujejo dobro.
Številni trgi ostajajo v veliki meri nacionalni in na njih prevladuje peščica
podjetij. Podjetja, ki želijo vstopiti na trg, se srečujejo s številnimi ovirami.
Visoka koncentracija energetskih trgov in druge ovire za učinkovito konkurenco,
ki jih zaznavamo na energetskih trgih, tako žal ne vlivajo vedno zaupanja, da
so cene za uporabnike dejansko oblikovane na stroškovni podlagi. Razvoj
enotnega trga z energijo se torej nadaljuje. Pri tem pa se moramo zavedati, da
je treba ob prizadevanjih za doseganje konkurenčnih ciljev slediti tudi okoljskim
ciljem ter ciljem zanesljive oskrbe z energijo.
Enotni notranji energetski trg sloni na trgu proizvodov in storitev in je tako
neločljivo povezan z uspešnim in konkurenčnim enotnim trgom EU nasploh. Za

194. člen PDEU.
An Energy Policy for Consumers, Commission staff working paper, Evropska Komisija,
11. 11. 2010, str. 3 (v nadaljevanju An Energy Policy for Consumers, EK,2010).
47
Pront-van Bommel S.: A Reasonable Price for Electricity, Journal of Consumer Policy,
str. 1-2.
48
Vizjak A.: uvodni nagovor na »Konferenci nacionalnih predstavnikov varstva
konkurence in varstva potrošnikov – Evropski dan konkurence in potrošnikov«, Brdo pri
Kranju, 21. in 22. 5. 2008.
45
46
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konkurenčno, zanesljivo in odprto delovanje trga pa sta potrebna učinkovit
zakonodajni okvir in ustrezen nadzor.49
Po sprejetju drugega energetskega paketa leta 2003 je ideja o ustanovitvi
notranjega energetskega trga postala veliko realnejša, tretji energetski paket
pa je pot do vzpostavitve enotnega trga še bolj dodelal. EU je sledila ideji, da je
samo en skupni energetski trg na območju celotne EU možno doseči tako da se
najprej ustanovijo regionalni trgi, kot nekakšna vmesna stopnja. Tako so bili
leta 2011 predvideni regionalni energetski trgi, ki bi na področju električne
energije zajemali sedem geografskih območij50 in na področju zemeljskega plina
tri geografska območja51. Ideja je bila, da bo pozneje lažje združevati večje trge
posameznih regij kot pa vse male trge posameznih držav članic.52 Po mnenju
Karana in Kazdağlja53 ima takšen pristop prednosti, saj velikim udeležencem
energetskih trgov onemogoča, da bi svoj vpliv uveljavljali bolj, kot je to mogoče
na ravni EU. Vendar pa so v praksi energetski trgi posameznih držav članic, ki
geografsko mejijo na druge regije, vključeni v več regij hkrati in zato težko
sledijo razvoju vsem posameznim regijam hkrati.

2.2 VLOGA POTROŠNIKA V ENERGETSKEM PRAVU
Potrošnik velja za najšibkejšega udeleženca na trgu, saj mu velikokrat
primanjkuje znanja in informacij. Potrošnik na trgu nima zmeraj možnosti, da
bi si pridobil obsežno znanje, na podlagi katerega bi lahko sprejemal najboljše
odločitve, niti nima časa, da bi se lahko seznanil z vsemi ponudbami na trgu. Z
gospodarskim razvojem države narašča ponudba blaga in storitev, s čimer se
zmanjšuje preglednost trga. Zaradi hitrega spreminjanja zakonodaje pa
potrošnik tudi ni vedno zadostno seznanjen s svojimi pravicami in jih zato tudi
ne more dovolj učinkovito uveljavljati.54
Pred sprejetjem prvega Zakona o varstvu potrošnikov,55 leta 1998, je bilo
potrošniško pravo v Sloveniji (in Jugoslaviji) manj prepoznavno. Potrošnik kot
tak je bil prvič omenjen v zvezni Uredbi o trgovanju, trgovskih podjetjih in

Predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije, dokument za javno
razpravo, Ministrstvo za infrastrukturo, 2. 6. 2015, str. 8.
50
Slovenija je bila na področju električne energije uvrščena v regijo Central-South,
skupaj z Italijo, Avstrijo, Francijo, Nemčijo in Grčijo.
51
Slovenija je bila na področju zemeljskega plina uvrščena v regijo South-South East,
skupaj s Slovaško in Romunijo.
52
Karan M.B. in Kazdağli H.: The Development of Energy Markets in Europe, Financial
Aspects in Energy, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2001, str. 14 (v nadaljevanju
Karan, Kazdağli, 2011).
53
Karan, Kazdağli, 2011, str. 14.
54
Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017 (ReNPVP12-17),
Uradni list RS, št. 47/12, str. 1.
55
Uradni list RS, št. 20/98, 25/98, 23/99, 110/02, 24/03 in 51/04.
49
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trgovinah leta 1955.56 V tem času so se oblikovali tudi potrošniški sveti z
namenom krepitve družbenega nadzora v trgovini.57 Zaradi prilagajanja
slovenske zakonodaje zakonodaji EU je bil zakon večkrat spremenjen in
dopolnjen.
Temelji politike varstva potrošnikov v Sloveniji so bili vzpostavljeni tudi na
podlagi Nacionalnega programoma varstva potrošnikov za obdobje 2001-2005,
5859
ki je bil prvi politični dokument na tem področju. Zaradi pridružitve Slovenije
k EU se je Slovenija med drugim zavezala, da bo politiko in sistem varstva
potrošnikov prilagodila zakonodaji EU, po vstopu pa le prilagajanje zakonodaji
EU ter sledenje razvojnim programom in ciljem EU ni bilo dovolj, pač pa jo je
bilo treba tudi sooblikovati Pri tem so bili opredeljeni dolgoročni in trajnejši cilji
potrošniških politik, kot npr. učinkovitost izvajanja zakonodaje in njenega
nadzora, vzpostavitev učinkovite in dostopne javne službe, učinkovito reševanje
potrošniških sporov in krepitev sodelovanja z nevladnimi organizacijami.60
Načela varstva potrošnikov,61 ki so opredeljena tudi v Resoluciji o Nacionalnem
programu varstva potrošnikov 2012-2017, temeljijo na uveljavljenih, temeljnih
in univerzalnih potrošnikovih pravicah, ki so se izoblikovale na podlagi
pridobljenih izkušenj, da je potrošnik večinoma v podrejenem položaju v odnosu
do ponudnikov blaga in storitev, ter ob upoštevanju dejstva, da lahko to
dolgoročno negativno vpliva na razvoj trga in raven konkurenčnosti.62
Pravice potrošnikov so v Sloveniji večinoma zapisane že v Ustavi Republike
Slovenije.63 Urejene so tudi s številnimi predpisi, ki so v pristojnosti različnih
institucij, ki se ukvarjajo z varstvom potrošnikov na različnim področjih.
Usklajevanje teh področij med seboj, na eni strani številnih vidikov potrošniških
politik in na drugi strani potrošniških interesov, je eden največjih izzivov države,
ki si prizadeva razviti vseobsegajočo potrošniško politiko.64 Ena izmed teh politik
je tudi energetska politika, ki med svoje cilje prav tako vključuje varstvo
potrošnikov kot eno ključnih področij, ki morajo biti urejena.

Uradni list SFRJ, št. 37/55.
Knez, 2004.
58
Sprejet je bil na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov iz leta 1998.
59
Uradni list RS, št. 61/00.
60
Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017 (ReNPVP12-17),
Uradni list RS, št. 47/12, str. 1.
61
Poglavitna načela so pravica do varnosti, pravica do obveščenosti, pravica do izbire,
pravica do zastopanosti, pravica do pritožbe in odškodnine, pravica do zdravega okolja,
pravica do osnovnih dobrin in nenazadnje pravica do izobraževanja.
62
Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017 (ReNPVP12-17),
Uradni list RS, št. 47/12, str. 2.
63
Uradni list RS, št. 331/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06.
64
Resolucija o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2012-2017 (ReNPVP12-17),
Uradni list RS, št. 47/12, str. 2.
56
57
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Prvi zametki varstva potrošnikov v energetskem pravu EU izvirajo iz prvega
energetskega paketa direktiv. Tako je v Direktivi 98/30/ES65 in Direktivi
96/92/ES66 kot njun namen med drugim opredeljeno, da je lahko v nekaterih
državah članicah zahteva po obveznosti javne službe potrebna zaradi
zagotovitve zanesljivosti oskrbe in zaščite potrošnikov oziroma odjemalcev in
okolja, česar pa svobodna konkurenca sama po sebi ne more z gotovostjo
zagotoviti.67
Drugi energetski paket direktiv Direktiva 2003/54/ES o skupnih pravilih za
notranji trg z električno energijo68 (v nadaljevanju Direktiva 2003/54/ES) in
Direktiva 2003/55/ES o skupnih pravilih za notranji trg z zemeljskim plinom69
(v nadaljevanju Direktiva 2003/55/ES), ki jih je morala Slovenija zaradi svoje
vključitve v EU že upoštevati, je šel korak naprej in prvič varstvo potrošnikov
obširneje uredili. Od držav članic je bilo zahtevano, da zagotovijo visoke ravni
varstva potrošnikov. Tako se v obeh direktivah, ki urejata področje varstva
potrošnikov v posebnem poglavju, prvič pojavi tudi Priloga 1, ki še posebej ureja
varstvo potrošnikov na trgih z električno energijo in zemeljskim plinom in ureja
pravico potrošnikov do pogodbe s svojim dobaviteljem energije, seznanitev z
njeno vsebino in postopki, pravico do preglednih informacij o veljavnih cenah in
različnih načinov plačevanja, pravico do brezplačne zamenjave dobavitelja in
pravico do preglednih, enostavnih in poceni postopkov pri obravnavanju pritožb.
Korak naprej je šla ureditev tretjega paketa direktiv, saj iz uvodnih pojasnil
obeh, Direktive 2009/72/ES70 in Direktive 2009/73/ES,71 izhaja, da bi interesi
potrošnikov morali biti v središču obeh direktiv. Tako morajo države članice že
obstoječe pravice potrošnikov še okrepiti in zaščititi ter omogočiti večjo
preglednost nad njimi tako, da lahko vsi potrošniki v EU izkoristijo prednosti
konkurenčnega trga. Ena izmed novosti, ki je bila uvedena s tretjim paketom
direktiv je uvedba t. i. Energetskega kontrolnega seznama (Energy Consumer
Checklist), ki mora biti javno dostopen vsem potrošnikom, biti mora
uporabnikom prijazen in v njem morajo biti navedene praktične informacije o
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/30/ES z dne 22. 6. 1998,o skupnih
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom, Uradni list L 204, 21/07/1998, (v
nadaljevanju direktiva 98/30/ES) str. 1 – 12, tč. 12 uvodnih pojasnil.
66
Direktiva 96/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. 12. 1996 o skupnih
pravilih notranjega trga z električno energijo, Uradni list L 027, 30/01/1997, (v
nadaljevanju Direktiva 96/92/ES), str. 20 – 29, 13. tč. uvodnih pojasnil.
67
Iz uradnih prevodov direktiv je razvidno, da prevoda nista bila usklajena, saj so izraz
»consumer« v prevodu Direktive 96/92/ES prevedli kot »odjemalec«, v prevodu
Direktive 98/30/ES pa kot »potrošnik«.
68
Direktiva 2003/54/ES evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 2003 o skupnih
pravilih za notranji trg z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 96/92/ES, Uradni
list L 176 , 15. 7. 2003, str. 37 – 56.
69
Direktiva evropskega parlamenta in Sveta 2003/55/ES z dne 26. 6. 2003 o skupnih
pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 98/30/ES,
Uradni list L 176, 15. 7. 2003, str. 57–78.
70
51. tč. uvodnih pojasnil Direktive 2009/72/ES.
71
48. tč. uvodnih pojasnil Direktive 2009/73/ES.
65
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pravicah poročnikov. Nacionalni regulativni organi so dobili tudi nalogo, da
zagotovijo, da bodo vsi dobavitelji energije en izvod tega dokumenta posredovali
svojim odjemalcem in njegovo javno dostopnost.
Namen sprejetja novega Energetskega zakona – EZ-1 je bil na novo urediti
skupna pravila notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom in jih
uskladiti z zahtevami tretjega energetskega paketa na način, da se med drugim
okrepi tudi konkurenca na teh trgih, pravice potrošnikov – gospodinjskih
odjemalcev, hkrati pa poveča zanesljivost oskrbe z električno energijo in
zemeljskim plinom. Načelo varstva potrošnikov je zato tudi eno izmed načel
novega Energetskega zakona.
Energetski trg se je za potrošnike odprl leta 2007,72 kar pomeni, da lahko od
takrat vsi potrošniki v vseh državah EU sami prosto izbirajo svojega dobavitelja
električne energije ali zemeljskega plina.73

2.2.1 Pojem gospodinjskega odjemalca
Pravice gospodinjskih odjemalcev (household customers) v Sloveniji podrobneje
ureja Energetski zakon, pri čemer definira gospodinjskega odjemalca kot
odjemalca, ki kupuje električno energijo ali zemeljski plin74 za svojo lastno rabo
v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih
dejavnosti. Definicija gospodinjskega odjemalca se po vsebini ujema z definicijo
potrošnika, kot izhaja iz drugega odstavka 1. člena Zakona o varstvu
potrošnikov.75 V obeh primerih gre za odjemalca, ki se vključuje na trg kot
udeleženec gospodinjstva, torej kupuje blago ali storitve za namene svojega
gospodinjstva in ne za poslovne namene ali namene nadaljnje prodaje ali
preprodaje.
Čeprav Energetski zakon uporablja definicijo gospodinjskega odjemalca, pa
posebej ureja tudi varstvo potrošnikov. Eden izmed ciljev Energetskega zakona
je med drugim tudi varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev energije,76 kar
je tudi eno izmed načel zakona.77
Za večje poslovne odjemalce električne energije se je energetski trg odprl že leta
2001, za večje poslovne odjemalce zemeljskega plina pa leta 2003.
73
V nekaterih državah članica je bila leta 2010 prosta izbira dobavitelja še zmeraj
omejena zaradi obstoječih monopolov ali pa nekatere skupine dobaviteljev še niso imele
proste izbire dobavitelja (EK, An Energy Policy for Consumers, 2010, str. 4).
74
Energetski zakon sem vključuje tudi odjemalce, ki kupujejo toploto ali drug energetski
plin (13. tč. 4. člena Energetskega zakona), vendar teh odjemalcev v tej nalogi ne bom
obravnavala.
75
Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven
njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
76
Dvanajsta alinea 5. člena Energetskega zakona.
77
Pri oskrbi z energijo morajo biti upoštevane pravice potrošnikov kot končnih
odjemalcev energije (13. člen Energetskega zakona).
72
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Gospodinjski odjemalci so na podlagi Energetskega zakona deležni posebne
zaščite, pri čemer je operaterjem in dobaviteljem dovoljeno, da te pravice lahko
razširijo tudi na druge odjemalce, predvsem so tukaj mišljeni mali poslovni
odjemalci.78 Operaterji in dobavitelji energije morajo gospodinjskim odjemalcem
tako ponuditi zadostno podporo pri seznanitvi z njihovimi pravicami in jih
seznaniti z njihovimi možnostmi, tudi v primeru morebitnega nestrinjanja tega
odjemalca z ravnanjem njegovega dobavitelja ali operaterja. Po novem tudi sam
zakon posebej in natančno določa vsebine pogodbe o dobavi električne
energije79 in zemeljskega plina80 z gospodinjskimi odjemalci, pri čemer morajo
biti pregledni in pravični tudi splošni pogodbeni pogoji. Pred sprejetjem novega
Energetskega zakona so to področje urejali Splošni pogoji za dobavo in odjem,
katerih izdajatelj je bil posamezni operater. Po spremembah ureditve v
energetskem pravu, ko se je dobava ločila od distribucije, so tudi podjetja
razdelila svoje dejavnosti, v nekaterih primerih pa so se posamezne dejavnosti
oblikovale v posebnih podjetjih (kot na novo nastala podjetja ali pa je prišlo do
odcepitve). Dobavne pogodbe tako niso bile več v pristojnosti operaterjev, zato
je bila ureditev pogodbe o dobavi v splošnih pogojih za dobavo in odjem, ki so
jih izdajali operaterji, neprimerna. Menim, da je nova ureditev pravilnejša, saj
odraža dejansko stanje na trgu, ker družbe, ki se ukvarjajo z distribucijo
(operaterji), ne bi smeli posegati v razmerja med dobavitelji in gospodinjskimi
odjemalci, pa čeprav se na področju zemeljskega plina praviloma obe dejavnosti
še zmeraj pojavljata v isti pravni osebi. Dobavitelji energije so v skladu z
veljavno zakonodajo dolžni zagotoviti tudi enostaven, brezplačen in neodvisen
postopek za obravnavanje pritožb gospodinjskih odjemalcev, ki se nanašajo na
dobavo električne energije in zemeljskega plina. Ta del zakona je bil v letu 2015
spremenjen zaradi uskladitve določb zakona z Zakonom o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov81, ki ga bom podrobneje obravnavala v poglavju
Zgodovina in razvoj energetskega prava v EU.

Mali poslovni odjemalci so v Energetskem zakonu definirani kot odjemalci električne
energije na nizki napetosti, ki niso gospodinjski odjemalci in imajo priključno moč
manjšo od 41 kW (13. tč. 36. člena Energetskega zakona) in negospodinjski odjemalci
zemeljskega plina, katerih predvidena povprečna letna poraba ne presega 10.000 Sm3
(16. tč. 159. člena Energetskega zakona).
79
48. člen Energetskega zakona.
80
172. člen Energetskega zakona.
81
Uradni list RS, št. 81/15.
78
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2.3 DEFINICIJA IN PRAVICE RANLJIVEGA ODJEMALCA
Kot posebna oblika potrošnikov oziroma gospodinjskih odjemalcev, ki jih
zakonodaja EU in posledično nacionalne zakonodaje še posebej ščitijo, so ranljivi
odjemalci (vulnerable customers).
V Evropskem parlamentu ugotavljajo, da so situacije, ko se potrošniki znajdejo
v ranljivem oziroma ogroženem položaju zelo različne, zato je s strani EU
potreben enoten pristop in sprejetje celovitega zakonodajnega instrumenta, ki
se zdaj, glede na obstoječo zakonodajo in politiko rešuje za vsak problem
posebej. Zato je tudi po mnenju Valanta82 potrebna zakonodaja EU, ki bi mora
obravnavati problem ranljivosti med potrošniki kot horizontalno nalogo, ob
upoštevanju potrošnikovih različnih potreb, sposobnosti in okoliščin. Države
članice bi zato morale sprejeti ukrepe za zagotovitev ustreznih mehanizmov za
zaščito ranljivih odjemalcev.83
Nenehna rast stroškov za plačilo računov za električno energijo in zemeljski plin
še dodatno bremeni gospodinjski proračun, zato v nekaterih državah članicah
gospodinjstva porabijo večji delež gospodinjskega proračuna za plačilo storitev
na področju energije. Zvišanje cen še posebej prizadene gospodinjstva, ki imajo
nižje prihodke, posledica takih razmer pa je, da ne morejo dovolj ogrevati svojih
domov ali pa zmanjšajo uporabo drugih, za življenje nujno potrebnih, storitev
na področju energije. Med tem ko prihodki ostajajo nespremenjeni ali pa se celo
nižajo, se računi za energijo večajo, zato vedno večjemu številu gospodinjstev
grozi energetska revščina.84
Delovna skupina za ranljive odjemalce (Vulnerable Consumer Working Group, v
nadaljevanju VCWG), ki deluje v okviru CEER, meni, da sta enotno razumevanje
definicije in skupen koncept določanja energetske revščine ključnega pomena
za države članice, samo družbo in industrijo, in da lahko le skupaj določijo
stopnjo energetske revščine ter jo skušajo omejiti. Definicija bi morala biti
enostavna, skoncentrirana na sam problem dostopnosti in hkrati dovoljevati
zadostno fleksibilnost za interpretiranje glede na specifičnosti posamezne
države članice.85
Zahteva po zaščiti ranljivih odjemalcev izhaja že iz drugega energetskega
paketa direktiv (Direktiva 2003/54/ES in Direktiva 2003/55/ES), ko se prvič
pojavi potreba po dodatni zaščiti pravic majhnih in ranljivih odjemalcev. Tako so
Valant J.: Consumer protection in the EU, Policy overview, European Parliamentary
Research Service, Evropski parlament, september 2015, str. 6.
83
Irigoyen Pérez M.: Report on a strategy for strengthening the rights of vulnerable
consumers (2011/2272 (INI)), Committee on the Internal Market and Consumer
Protection, Evropski parlament, 8. 5. 2012, str. 6.
84
Working Paper on Energy Poverty, Vulnerable Consumer Working Group, Evropska
komisija, Generalni direktorat za energijo, str. 2.
85
Prav tam, str. 4.
82
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bile države članice zavezane zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov in
poskrbeti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev ter uvesti
potrebne ukrepe, ki bi pomagali preprečiti njihov odklop.86 Na področju
električne energije so države članice morale sprejeti tudi ukrepe, potrebne za
zaščito ranljivih odjemalcev v okviru notranjega trga.
Tretji energetski paket (Direktiva 2009/72/ES in Direktiva 2009/73/ES) je
zahteve glede ranljivih odjemalcev nadgradil v še obsežnejšo zaščito ter dodal
zahteve, da je treba javne storitve in skupne minimalne standarde, ki iz njih
izhajajo, še bolj okrepiti in tako zagotoviti, da zdrava konkurenca ter pravične
in primerne cene koristijo vsem potrošnikom in še posebej ranljivim
odjemalcem. Vendar pa direktivi nista posebej opredelili skupino ranljivih
odjemalcev, pač pa sta naložili vsaki posamezni državi članici, da sama opredeli
pojem ranljivega odjemalca.
Na podlagi letnega poročila Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev
(Agency for the Cooperaton of the Energy Regulators, v nadaljevanju ACER) in
Sveta evropskih energetskih regulatorjev (Council of the European Energy
Regulators, v nadaljevanju CEER) je v letu 2014 imelo 18 držav članic od skupno
29 uzakonjeno jasno definicijo ranljivega odjemalca.87 Nekatere države članice
pa so poročale, da je definicija ranljivega odjemalca podana tudi implicitno,88
torej je varstvo ranljivega odjemalca v teh državah članicah urejeno tudi s
pomočjo širših socialnih mehanizmov.
Iz raziskave, ki jo je leta 2011 izvedla ERRA89 je razvidno, da so kriteriji za
določitev ranljivih odjemalcev različni, nanašajo pa se predvsem na višino
mesečnega prihodka na gospodinjstvo, starejši prebivalci z nizkimi prihodki ali
vsi starejši prebivalci, gospodinjstva z otroki in nizkimi prihodki ali vsa
gospodinjstva z nizkimi prihodki, invalidi z nizkimi prihodki ali vsi invalidi,
odjemalci v oddaljenih področjih ali celo nezaposleni, kot najpogostejši kriterij
pa se pojavlja višina mesečnega prihodka.
Po ugotovitvah ACER in CEER90 je najpogosteje uporabljen mehanizem za
zaščito ranljivih odjemalcev omejitev pri izvedbi odklopa zaradi neplačila tega
odjemalca. Kot dodatna zaščita je v večini držav članic uveden tudi mehanizem
Tretji odstavek 3. člena Direktive 2003/55/ES in peti odstavek 3. člena Direktive
2003/54/ES.
87
Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas
Markets in 2014, ACER/CEER, 30. 11. 2015, str. 117 (v nadaljevanju Annual Report
2014, ACER/CEER)
88
Te države so: Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Finska, Nemčija,
Madžarska, Irska, Luxembourg, Malta, Poljska, Romunija in tudi Slovenija.
89
Zametica E., Bednarska A., Zubaviciute A.: INOGATE Textbook, VULNERABLE
CUSTOMERS AND POSSIBLE SUPPORT SCHEMES, Textbook developed for the INOGATE
Programme “Capacity Building for Sustainable Energy Regulation in Eastern Europe and
Central Asia”, 2011, str. 26.
90
Annual Report 2014, ACER/CEER, str. 119.
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podaljšanega obveščanja o odklopu, sodelovanje socialnih institucij, posebni
postopki odklopa, preprečitev prezgodnjega odklopa itd. V nekaterih državah
članicah se pojavljajo tudi t. i. socialna tarifa (npr. znižana cena) ali socialni
instrumenti, ki pokrivajo stroške energije. Kot izjema, ki se pojavlja le v
posameznih državah članicah,91 pa je tudi neodklop z odlogom plačila.

91

Tako ureditev imamo na področju zemeljskega plina v Sloveniji.
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3

VARSTVO
PRAVA

POTROŠNIKOV

NA

PODROČJU

ENERGETSKEGA

Glede varstva potrošnikov v teoriji obstajajo trije različni koncepti,92 pri čemer
Trstenjakova in drugi93 glede na cilje varstva potrošnikov menijo, da je ureditev
v EU najbližja konceptu, kjer se pojavlja potrošnik kot ekonomski faktor.
V preteklosti je oskrba z električno energijo in zemeljskim plinom imela značaj
javne storitve, ki je vsebovala tako dobavo električne energije ali zemeljskega
plina, kakor tudi samo distribucijo. To dejavnost so opravljala podjetja, ki so
imela naravni monopol. Na področju električne energije je to nalogo imela
država, ki je imenovala podjetja, odgovorna za oskrbo z električno energijo. Na
področju zemeljskega plina pa je bila to naloga lokalnih skupnosti, ki so za
izvajanje navedene dejavnosti ustanovile javna podjetja ali pa so podelile
koncesije in podjetjem s tem dale izključno pravico izvajati to dejavnost na
območju posamezne lokalne skupnosti, s čimer so ustvarile naravne monopole.
Odjemalci na posameznih območjih so se lahko priklapljali na sistem električne
energije ali zemeljskega plina samo prek podjetij, ki so na tem območju izvajala
oskrbo in so bila s tem tudi edini dobavitelj energije na njihovem območju.
Z liberalizacijo trga se je dejavnost oskrbe razdelila v dve dejavnosti. Tako se je
sama dobava energije odcepila od dejavnosti distribucije, ki na področju
električne energije pomeni razdeljevanje elektrike po distribucijskem sistemu,94
in na področju zemeljskega plina transport zemeljskega plina po lokalnih ali
regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev, razen
dobave.95 Z ločitvijo dejavnosti dobave od distribucije so dobavitelji lahko začeli
ponujati svoje energente tudi drugim odjemalcem po vsej Sloveniji in ne samo
tistim, ki so bili priključeni na njihovo distribucijsko omrežje, pojavljati pa so se
začeli tudi novi dobavitelju, ki se z distribucijo niso ukvarjali. S takim odpiranjem
trga se je začela krepiti tudi konkurenca med dobavitelji in posledično je prišlo
do upada cene energentov, kar pa je seveda ugodno vplivalo na potrošnike.

Koncepti: 1) potrošnik kot državljan, ki ima različna pravila za uresničevanje svojih
pravic, 2) potrošnik kot posebna interesna skupina in 3) potrošnik kot ekonomski faktor
(z enakim statusom kot proizvajalec).
93
Trstenjak V., Knez R., Možina D.: Evropsko pravo varstva potrošnikov, Direktive ES/EU
z uvodnimi pojasnili, GV Založba, 2005, str. 28.
94
3. tč. 36. člena Energetskega zakona.
95
6. tč. 159. člena Energetskega zakona.
92
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3.1

ZGODOVINA IN RAZVOJ ENERGETSKEGA PRAVA V EU

V Evropi so se pričele razprave o enotnem integriranem in konkurenčnem
energetskem trgu začele na začetku devetdesetih let minulega stoletja.. EU se
je počutila odgovorna za razvoj strateških politik, ki bi spodbujale konkurenco
in vzpostavile enoten evropski energetski trg z električno energijo in zemeljskim
plinom. Za tako odprt notranji energetski trg pa bi moralo biti značilno, da bo
odprt za konkurenco vsem evropskim podjetjem in ne bo omejen le na
prevladujoče (monopolne) nacionalne akterje na trgu.96
Politika varstva potrošnikov je bila v zadnjih letih deležna velikih sprememb.97
Ker so države članice to področje urejale vsaka po svoje, so nastajala razhajanja
med posameznimi ureditvami, energija oziroma zagotavljanje energije kot
dobrine pa je postajalo za EU čedalje bolj pomembnejše, zato se je čedalje bolj
kazala težnja po enoviti ureditvi energetike na enotnem trgu EU.
Ker se v tej nalogi ukvarjam z varstvom potrošnikov, se bom pri predstavitvi
razvoja zakonodaje EU na področju energetskega prava osredotočila predvsem
na novosti in spremembe, ki se nanašajo na to področje, in ne toliko na druge
spremembe.
Pogajanja za sprejetjem prve direktive na področju električne energije
(Direktiva 98/30/ES) so trajala dobra štiri leta, preden so jo 19. 12. 1996 končno
sprejeli. Leto in pol za tem je bila sprejeta tudi prva direktiva na področju
zemeljskega plina (Direktiva 96/92/ES), ki je bila sprejeta 22. 6. 1998.98 Skupaj
sta bili poimenovani kot »prvi energetski paket, sveženj ali paket direktiv«.99
Obe direktivi sta urejali varstvo potrošnikov ter skupna pravila notranjega trga
z električno energijo in zemeljskim plinom, posebej pa se z varstvom
potrošnikov nista ukvarjali.
S sprejetjem drugega energetskega paketa, ki je zamenjal prvega, sta za
varstvo potrošnikov najbolj pomembni Direktiva 2003/54/ES za električno
energijo in Direktiva 2009/55/ES za zemeljski plin, ki sta omogočili novim
dobaviteljem plina in električne energije tudi vstop na trge drugih držav članic
ter omogočili potrošnikom, da prosto izbirajo svoje dobavitelje električne
energije ali zemeljskega plina. Z direktivama so se v energetski pravo EU uvedli
številni novi koncepti, ki so se nanašali predvsem na okrepitev varstva
potrošnikov, univerzalna storitev, zanesljiva oskrba (supply of last resort),

Karan in Kazdağli, 2011.
Roggenkamp M. M. idr.: Energy Law in Europe, National, EU and International Law
and Institutions, Oxford, 2001, str. 318.
98
Jones, 2004, str. 3.
99
Paket direktiv ni najbolj primeren izraz, saj so del kasnejših energetski paketov ali
svežnjev tudi Uredbe EU.
96
97
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označevanje zelene energije itd.100 Države članice so morale na podlagi direktiv
drugega energetskega paketa za potrošnike odpreti trg z električno energijo in
zemeljskim plinom najpozneje do 1. 7. 2007, kar je Slovenija tudi izvedla. Prav
tako se je s tem paketom prvič pojavila zahteva po definiranju in opredelitvi
pravic ranljivega odjemalca (vulnerable customer). Državam članicam je bilo
naloženo, da same opredelijo skupino ranljivih odjemalcev, katerim je
omogočena še dodatna zaščita. Naloženo pa jim je bilo tudi, da zagotovijo visoko
raven varstva potrošnikov in poskrbijo za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito
ranljivih odjemalcev ter uvedejo potrebne ukrepe, ki bi pomagali preprečiti
njihov odklop.
Tretji energetski paket (med sprejetimi akti sta bili tudi Direktiva 2009/72/ES in
Direktiva 2009/73/ES) je bil sprejet na podlagi ugotovitev, da dotedanja
zakonodaja EU in nacionalna zakonodaja nista zagotovili zadostne podlage za
zagotovitev oziroma vzpostavitev funkcionalnega enotnega energetskega
trga.101 Tretji energetski paket je tako prinesel številne novosti v energetskem
pravu, ki so se med drugim nanašale na nova pravila za oblikovanje sistemskih
operaterjev (električna energija) in operaterjev prenosnih sistemov (zemeljski
plin). Ti morajo biti po novem povsem pravno in lastniško ločeni od drugih
energetskih dejavnosti, kot sta npr. proizvodnja ali trgovanje; regionalno
sodelovanje posameznih držav članic; razširila so se področja nalog in
pristojnosti nacionalnih regulativnih organov in njihovega sodelovanja med
seboj (npr. tudi ustanovitev skupnega evropskega regulatorja ACER) in
nenazadnje je bilo tudi bistveno poudarjeno varstvo odjemalcev.102 Tretji
energetski paket tako obravnava številne tehnično kompleksne in politično
občutljive teme.103
Novosti tretjega energetskega paketa so se nanašale predvsem na varstvo
potrošnikov. Tako je bila jasno postavljena zahteva, da morajo države članice
definirati ranljivega odjemalca. Razširiti je bilo treba področje zagotavljanja
informacij potrošnikom, vzpostaviti skupno kontaktno točko, ki bo zagotavljala
vse potrebne informacije potrošnikom, da bodo lahko sami aktivno sodelovali
na energetskih trgih, ter vzpostaviti sistem odločanja o pritožbah in postopkov
za izvensodno reševanje sporov.104

Cameron P.: Legal Aspects of EU Energy Regulation, Implementing the new Directives
on Electricity and Gas across Europe, Oxford, 2005, str. 11.
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Artizzu C.: International Cooperation and Consumer Protection in Retail Energy
Markets, Opinio Juris in Comparatione, ISSN: 2281-5147, Studies in Comparative and
National Law, Op. J. Vol. I, št. I/2013, str. 119 (v nadaljevanju Artizzu, 2013).
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Fiedler M.: The making of the EU Internal Energy Market, Policy paper, November
2015, str. 7.
103
Roggenkamp M. M. in Wooley O.: European Energy Law, Report IX, Intersentia, 2012,
str. 21.
104
Povzeto po Pirnat R.: Pravna vprašanja prenosa tretjega paketa energetskih
predpisov EU v slovensko pravo, Strateško srečanje udeležencev energetskega trga
»Inovacije energetika?«, Prosperia, Brdo pri Kranju, 2009.
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Za varstvo potrošnikov je zelo pomembna je tudi določba tretjega odstavka 3.
člena Direktive 2009/72/ES, ki določa, da morajo vse države članice zagotoviti,
da vsi gospodinjski odjemalci električne energije (in kadar države članice tako
odločijo tudi mali poslovni odjemalci električne energije) uživajo univerzalno
storitev. To pomeni, da imajo pravico do oskrbe z električno energijo določene
kakovosti in po razumnih, lahko primerljivih ter preglednih cenah. Za ta namen
lahko države članice imenujejo dobavitelja zadnje instance (supplier of last
resort).105 Slovenija je v Energetskem zakonu v ta namen uredila zasilno oskrbo
in nalogo dobavitelja zadnje instance naložila distribucijskemu operaterju
električne energije.
Po mnenju Artizzuja106 je tretji energetski paket okrepil vlogo nacionalnih
regulativnih organov pri številnih vprašanjih, ki se nanašajo na potrošnike.
Direktivi tretjega energetskega paketa med drugim sledita cilju, da bi postali
potrošniki bolj samozavestni in ozaveščeni. Žal pa se potrošniki praviloma zelo
neradi ukvarjajo s formalnostmi pri menjavi dobavitelja in njihovo zaupanje v
delovanje trga ni prav veliko. Zato je še toliko bolj pomembneje, da so v celoti
seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi.
Zaradi težnje po doseganju visoke ravni varstva potrošnikov in prispevka k
pravilnemu delovanju notranjega trga je bila na podlagi predloga iz leta 2009 v
letu 2011 sprejeta Direktiva 2011/83/EU o pravicah potrošnikov, ki je
razveljavila do takrat veljavni Direktivo 85/577/EGS za varstvo potrošnikov v
primeru pogodb, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov107 in Direktivo 97/7/ES o
varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo108 ter
spremenila Direktivo Sveta 93/13/EGS109 in Direktivo 1999/44/ES.110 Tako je,
tudi po mnenju Di Portove,111 nova Direktiva 2011/83/EU združila vse štiri
obstoječe direktive o potrošniških pogodbenih pravicah v eno horizontalno

Določba je implementirana s 44. členom Energetskega zakona, ki ureja zasilno
oskrbo v primeru, kadar končnim odjemalcem preneha veljavnost pogodbe o dobavi
zaradi ukrepov, ki so posledica insolventnosti ali nelikvidnosti dobavitelja. Taka dobava
pa mora biti zagotovljena tudi na zahtevo gospodinjskega odjemalca ali malega
poslovnega odjemalca, ne glede na insolventnost ali nelikvidnost njegovega dobavitelja.
Cena tako dobavljene električne energije je lahko višja od tržne, ne sme pa je presegati
za več kot 25 %.
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direktivo z namenom, da se poenostavi, posodobi in ustrezno poenoti obstoječi
regulativni okvir.
Države članice so tako dobile obveznost, da Direktivo 2011/83/EU
implementirajo v svojo nacionalno zakonodajo najpozneje do 13. 12. 2013 z
začetkom uporabe 13. 6. 2014. Namen Direktive 2011/83/EU je bil okrepiti
pravice potrošnikov z njihovim poenotenjem med državami članicami, vendar
pa to ne bi smelo posegati v predpise EU glede določenih sektorjev, med katere
sodi tudi notranji trg za električno energijo in zemeljskim plinom. Načela, ki po
mnenju Vlahkove112 posredno ali neposredno izhajajo iz Direktive 2011/83/EU
in so pomembna pri alternativnih postopkih reševanja potrošniških sporov so
prostovoljnost, neodvisnost in nepristranskost, strokovnost, preglednost
postopka, dostopnost, hitrost, zaupnost, pravičnost in zakonitost.
Pri opredelitvi pojmov Direktiva 2011/83/EU jasno opredeljuje definicijo
potrošnika; ta naj zajema fizične osebe, ki delujejo za namene, ki so zunaj njene
trgovske, poslovne, obrtne ali poklicne dejavnosti.113 Določbe Direktive
2011/83/EU se med drugim nanašajo tudi na pogodbe o dobavi plina in
električne energije, glede katerih bi dobavitelji pred sklenitvijo pogodbe morali
potrošnikom podajati jasne in razumljive informacije, pri tem pa bi morali
upoštevati tudi posebne potrebe potrošnikov, ki so še posebej občutljivi (npr.
zaradi duševne, psihološke ali fizične hibe, starosti ali lahkovernosti), vendar pa
zato ne sme priti do različnih ravni varstva potrošnikov. V skladu Direktivo
2011/83/EU bi morale biti informacije dobaviteljev zavezujoče in se jih ne bi
smelo spreminjati, pogodbene stranke pa se lahko glede morebitnih sprememb
izrecno naknadno dogovorijo. Urejena je tudi možnost oziroma pravica do
odstopa od pogodbe s strani potrošnika.
Kot je že zgoraj omenjeno, izhaja težnja po dodatni in močnejši zaščiti posebne
skupine potrošnikov, ki so najbolj ranljivi, ne samo iz tretjega energetskega
paketa, ki zahteva jasno opredelitev pojma ranljivega odjemalca, pač pa tudi iz
Direktive 2011/83/EU, ki zahteva, da je treba upoštevati posebne zahteve
potrošnikov, ki so najbolj ranljivi, vendar pa se ranljivost potrošnikov za razliko
od tretjega energetskega paketa v tej direktivi nanaša na duševne, psihološke
in fizične hibe ter starost in lahkovernost, med tem ko se tretji energetski paket
osredotoča na ogroženost življenja in zdravja ranljivega odjemalca in oseb, ki z
njim prebivajo.

Vlahek A. in Damjan M.: Pravo in politika sodobnega varstva potrošnikov, GV založba,
Ljubljana, 2015, prispevek N. Pogorelčnik Vogrinc, str. 251 – 267.
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Leta 2013 je bila sprejeta tudi Direktiva 2013/11/EU o alternativnem reševanju
potrošniških sporov,114 s pomočjo katere naj bi bil zagotovljen dostop do
enostavnih, učinkovitih, hitrih in cenovno ugodnih načinov za reševanje domačih
in čezmejnih sporov, ki izhajajo iz pogodb o prodaji ali pogodb o storitvah. S
tem naj bi se okrepilo zaupanje potrošnikov v trge, med katere sodi tudi notranji
energetski trg. Alternativno reševanje sporov, ki ga ureja ta direktiva, bi moralo
nuditi preprosto, hitro in cenovno ugodno izvensodno reševanje sporov med
potrošniki in trgovci, torej tudi med operaterji in dobavitelji električne energije
in zemeljskega plina. Države članice so bile zavezane direktivo implementirati v
nacionalno zakonodajo najpozneje do 9. 7. 2015.115
Ker med državami članicami obstajajo zelo velike razlike glede dosedanje
ureditve alternativnega reševanja potrošniških sporov ter same strukture in
pristojnosti organov, bo skoraj v vseh državah članicah potrebna reforma
potrošniškega prava na tem področju. Potrebne spremembe bi države članice in
organizacije, ki so se že do sedaj ukvarjale z reševanjem sporov, morale sprejeti
kot priložnost, da posodobijo strukturo in postopke odločanja ter jih ustrezno
modernizirajo.116
Vendar pa razvoj energetskega prava EU s tem še ni bil zaključen. Evropska
komisija je julija 2015 objavila novi paket predlogov za spremembo ureditve
energetskih trgov EU. Stroka ga je poimenovala "Poletni energetski paket", med
drugim pa vsebuje nekatere spremembe dosedanje zakonodaje, ki ureja
delovanje sistema za trgovanje z emisijami in uporabo energijskih oznak,
vsebuje pa tudi predloge, ki bistveno pripomorejo k varstvu potrošnikov kot tudi
njihovi udeležbi na trgu in k preoblikovanju poslovnega modela trga z električno
energijo. Predlog sprememb na področju varstva potrošnikov po mnenju
Evropske komisije temelji na spoznanju, da mora biti državljan v središču t. i.
energetske unije (Energy Union).
Predlog sprememb temelji na strategiji treh stebrov:
1. pomagati potrošnikom prihraniti denar in energijo s pomočjo učinkovitejšega
in boljšega obveščanja;
2. ponuditi potrošnikom večjo izbiro ukrepov pri izbiri, ali se bodo udeležili na
posameznem energetskega trgu ali ne, in
3. ohraniti najvišjo možno raven varstva potrošnikov.
Pomembno je, da so potrošniki prav tako dobro obveščeni in izobraženi kot
trgovci na veleprodajnih trgih, kar pa je mogoče zagotoviti le z jasnejšimi pravil,
Direktiva 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. 5. 2013 o
alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004
in Direktive 2009/22/ES, Uradni list L 165, 18. 6. 2013, str. 63–79.
115
Slovenija je Direktivo 2013/11/EU implementirala v nacionalno zakonodajo s
sprejetjem Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov v letu 2015.
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Hodges C. in Creutzfeld N.: Implementing the EU Consumer ADR Directive, The
Fundation for Law, Justice and Society, Wolfson College, Oxford, 2013, str. 2.
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ki se nanašajo na način zaračunavanja, oglaševanja, zagotavljanja zanesljivih
orodij za primerjavo cen ponudb, ki se pojavljajo na trgu, in s povečanjem
njihove pogajalske moči prek skupinskih nakupov.117

3.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ ENERGETSKEGA PRAVA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Tako kot v drugih državah članicah EU in tudi po svetu so v Sloveniji prvotno trg
z električno energijo in zemeljskim plinom obvladovala državna in naravna
monopolna podjetja. Prvotno sta trg obvladovali dve veliki podjetji, eno, ki je
bilo proizvajalec električne energije, in drugo, ki je bilo veliko let edini veliki
uvoznik zemeljskega plina v Slovenijo, obe pa sta bili v državni lasti.
Razvoj energetskega prava se je začel s pripravo prvega Energetskega zakona,
ki je bil sprejet leta 1999 in je začel veljati 15. 10. 1999. Pred tem je veljal
Zakon o energetskem gospodarstvu,118 ki je urejal odnose in organizacijo
podjetij v energetiki.
S sprejetjem Energetskega zakona, leta 1999 so se na področju notranjega
energetskega trga uvedle nekatere novosti, kot npr. ustanovitev takrat
imenovane Agencije za energijo RS, ki se danes imenuje Agencija za energijo in
nastopa na trgu kot nacionalni regulativni organ; uvedba trga z električno
energijo in postopno odprtje trga z električno energijo ter nenazadnje ohranitev
instituta gospodarske javne službe za vse glavne funkcije delovanja
energetskega trga. S tem zakonom se prvič na področju energetike uvede tudi
varstvo potrošnikov, saj se pojavi zahteva po zagotavljanju konkurenčnosti na
trgu energije po načelih nepristranskosti in preglednosti, upoštevaje varstvo
potrošnikov in izvajanje učinkovitega nadzora nad oskrbo z energijo. Določijo se
tudi cilji energetske politike, med katere med drugim sodijo tudi spodbujanje
konkurenčnosti na trgu z energijo ter varstvo potrošnikov in spodbujanje
prilagodljivih porabnikov energije.119 Dobava energije se kot tržna dejavnost loči
od prenosa in distribucije, ki še zmeraj ostajata pod okriljem obveznih
državnih120 ali izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb.121
Kot primer je Zveza potrošnikov Slovenije leta 2015 izvedla kampanjo »Zamenjaj in
prihrani«, v okviru katere so za potrošnike izbirali najugodnejšega ponudnika električne
energije. Na podlagi izvedene kampanje je svojega dobavitelja električne energije takrat
zamenjalo več kot 12.000 gospodinjstev, nekateri pa so zamenjali tudi dobavitelja
zemeljskega plina.
118
Uradni list SRS, št. 33/81 in 29/86.
119
9. člen Energetskega zakona, Uradni list RS, št. 79/99.
120
Obvezne državne gospodarske javne službe so bile predvidene za dejavnost
upravljanja prenosnega in distribucijskega omrežja električne energije ter upravljanje
prenosnega omrežja zemeljskega plina.
121
Upravljanje distribucijskega omrežja zemeljskega plina se oblikuje kot izbirna lokalna
gospodarska javna služba. To pomeni, da so se posamezne lokalne skupnosti same
odločale, ali želijo v svoji lokalni skupnosti organizirati gospodarsko javno službo za
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Odjemalci so se do leta 2004 ločevali na odjemalce122 in upravičene odjemalce.
Upravičeni odjemalci so bili tisti, ki so lahko prosto izbirali dobavitelja. Na
področju električne energije so to bili:
- izvajalci dejavnosti distribucije električne energije in
- odjemalci, opredeljeni glede na priključno moč (nad 41 kW) na odjemnem
mestu.
Na področju zemeljskega plina pa so bili upravičeni odjemalci:
- izvajalci dejavnosti distribucije zemeljskega plina,
- odjemalci, opredeljeni glede na letni odjem zemeljskega plina (nad 5
milijonov m3), ter
- proizvajalci električne energije, ki so uporabljali za gorivo zemeljski plin.
Drugi odjemalci so bili oskrbovani po t. i. tarifnem sistemu, ki je zajemal tako
ceno energenta (električna energija ali zemeljski plin) kot tudi ceno za
opravljeno storitev (distribucija). Ceno za uporabo sistema je na področju
električne energije določala država, ki je dajala soglasje tudi na ceno za uporabo
sistema za prenosno omrežje zemeljskega plina. Distribucija zemeljskega plina
je bila še zmeraj v pristojnosti lokalnih skupnosti, ki so same določale ceno.
Zaradi vključitve Slovenije v EU je bilo treba nacionalno zakonodajo uskladiti z
zakonodajo EU, zato so bile sprejete spremembe Energetskega zakona,123 ki so
med drugim uvedle tudi novosti na področju varstva potrošnikov. Tako se leta
2004 prvič pojavi izraz in definicija gospodinjskega odjemalca, ki je po vsebini
in namenu primerljiv z definicijo potrošnika in je bil prek določb zakona še
dodatno zaščiten, kot npr. da je bilo treba izvesti dodatne ukrepe, preden se je
takemu odjemalcu lahko ustavila dobava energije zaradi neplačevanja. Prav
tako je bila s to spremembo zakona uvedena danes imenovana »nujna oskrba«
na način, da je bilo operaterjem prepovedano ustaviti dobavo energije pod
količino, ki je glede na okoliščine (npr. letni čas, bivalne razmere, kraj
prebivanja, premoženjsko stanje) nujno potrebna, da ne bi prišlo do ogrožanja
življenja in zdravja tega odjemalca ali oseb, ki z njim prebivajo. Zakon je
operaterjem naložil tudi, da morajo biti v splošnih pogojih za dobavo urejeni
ukrepi za varstvo potrošnikov, ki se nanašajo na vsebino pogodbe o dobavi,
obveščenosti o spremembah pogojev dobave ter obveščenosti o veljavnih cenah
energentov. Sprememba tega zakona je predvidela tudi popolno odprtje trga in
določila, da morajo s 1. 7. 2007 vsi odjemalci postati »upravičeni odjemalci«,

distribucijo plina. V tem primeru so za izvajalce te dejavnosti veljala enaka pravila, kot
za obvezne gospodarske javne službe v skladu z zakonom. Ta dejavnost je bila, in je
tudi še danes, organizirana v okviru javnih podjetij ali s podelitvijo koncesij.
122
Odjemalec je bil definiran kot pravna ali fizična oseba, kije na pogodbeni osnovi
oskrbovana z energijo ali gorivi za lastno rabo.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (EZ-A), Uradni list RS, št.
51/04.
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kar je pomenilo, da lahko od takrat sami prosto izbirajo svojega dobavitelja
energije na energetskih trgih.
S spremembo zakona, leta 2006124 je bil na področju zemeljskega plina za
namen zagotavljanja zanesljive oskrbe uveden nov pojem, t. i. »posebni
odjemalci«, ki so se s poznejšimi spremembami zakona preimenovali v t. i.
»zaščitene odjemalce«, med katere po samem zakonu sodijo tudi vsi
gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, torej vsi potrošniki. Gre za ukrep v
primeru izjemnih razmer, ko v sistemu zemeljskega plina začne primanjkovati
zemeljski plin. Tudi v takih razmerah morajo dobavitelji zemeljskega plina
posebnim oziroma zaščitenim odjemalcem – torej tudi gospodinjskim
odjemalcem oziroma potrošnikom zagotoviti dobavo zadostnih količin
zemeljskega plina.
V letu 2009 je bil izdan tretji energetski paket, ki je prinesel številne in obsežne
spremembe predpisov na področju energetike, med drugim tudi na področju
varstva potrošnikov, zato so bile ponovno potrebne uskladitve z zakonodajo EU.
Obe direktivi tretjega energetskega paketa (Direktiva 2009/72/ES in Direktiva
2009/73/ES) sta državam članicam nalagali, da morajo v nacionalni zakonodaji
definirati ranljive odjemalce in opredeliti njihove pravice in obveznosti. Prav tako
so bile razširjene in jasno določene zahteve glede zagotavljanja informacij
potrošnikom (glede porabe in obračuna dobavljene energije). Direktivi sta
zahtevali tudi vzpostavitev nove, skupne, kontaktne točke glede posredovanja
različnih informacij in poseben organ kot neodvisno telo za varstvo pravic
odjemalcev. Vzpostavljene so bile tudi nove zahteve glede Evropskega
energetskega kontrolnega seznama in vzpostavitev inteligentnih (pametnih)
merilnih sistemov ter inteligentnih (pametnih) omrežij.
Zato je bilo tudi po mnenju Pirnata125 v novem zakonu potrebno širše in na novo
urediti varstvo odjemalcev, določiti kategorijo ranljivih odjemalcev ter njihove
pravice. Jasneje je bilo treba urediti obveščanje odjemalcev električne energije
in zemeljskega plina ter način varstva njihovih pravic. Preoblikovati je bilo treba
tudi določbe, ki se nanašajo na pogoje poslovanje med dobavitelji in odjemalci.
Oblikovanje in sprejetje novega Energetskega zakona je trajalo kar nekaj let,
vendar je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor junija 2013 podalo predlog
novega Energetskega zakona – EZ-1,126 ki je bil sprejet leta 2014. 127 Posebna
novost, ki se je nanašala na varstvo potrošnikov, je tudi uvedba določb o
izvensodnem reševanju sporov med gospodinjskimi odjemalci in dobavitelji
električne energije in zemeljskega plina z mehanizmom prostovoljne mediacije
Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-B), uradni list RS, št.
118/06.
125
Pirnat, 2009.
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Predlog Energetskega zakona – EZ-1, Poročevalec Državnega zbora RS, 23. 10. 2013.
127
Energetski zakon, Uradni list RS, št. 17/14.
124

30

z elementi arbitraže.128 Te določbe so bile leta 2015 nato ponovno nekoliko
spremenjene z Zakonom o spremembah Energetskega zakona (EZ-1 1A),129 ko
sta bili poglavji, ki sta se nanašali na obravnavanje pritožb gospodinjskih
odjemalcev v zvezi z dobavo električne energije oziroma zemeljskega plina,130
spremenjeni v poglavje »Izvensodno reševanje sporov z gospodinjskimi
odjemalci v zvezi z dobavo električne energije oziroma zemeljskega plina«.
Ker je bil julija 2015 podan predlog za sprejem novega Zakona o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov, je bilo to področje treba uskladiti tudi s
predlaganim zakonom. Tako je bila sprememba Energetskega zakona
predlagana zaradi uskladitve z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov, ki ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih potrošniških
sporov, ki se rešujejo s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja
potrošniških sporov, kadar spor izhaja iz pogodbenih razmerij med ponudnikom
blaga in storitev ter potrošniki. Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov131 je bil sprejet konec leta 2015. Ker je Zakon o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov podrobno urejal postopek teh sporov, ki jih je med drugim
urejal tudi Energetski zakon, je bilo torej treba oba zakona sistemsko uskladiti,
saj se le na tak način v pravnem redu lahko zagotovi preglednost in celovitost
pravnega normiranja.
Čeprav je menjava dobavitelja pravica vseh gospodinjskih odjemalcev že od leta
2007, pa je novi Energetski zakon med drugim določil tudi časovno omejitev
glede menjave dobavitelja, kar je bila posledica implementacije direktiv tretjega
energetskega paketa v nacionalno zakonodajo. Tako mora biti menjava
dobavitelja v skladu s tretjim energetskim paketom omogočena v 21 dneh. Prav
tako je zakon določil tudi pogoje, pod katerimi je možna menjava pred časovnim
iztekom pogodbe brez pogodbene kazni. Za zagotavljanje dostopa potrošnikov
do pomembnih informacij, je bila na podlagi zakona v letu 2014 vzpostavljena
tudi skupna kontaktna točka, ki gospodinjske odjemalce obvešča o veljavnih
cenah in tarifah omrežnine, načinu reševanja sporov, pravicah do oskrbe in
načinu pridobivanja podatkov o porabi.132
S sprejetjem Zakona o izvensodnem reševanju sporov se v slovensko
nacionalno zakonodajo prenaša Direktiva 2013/11/EU o alternativnem
reševanju potrošniških sporov, ki je velikega pomena tudi za potrošnike na
področju notranjega energetskega trga v Sloveniji kakor tudi na področju
notranjega energetskega trga EU. Zakon ureja izvensodno reševanje domačih
in čezmejnih sporov, ki izvirajo iz pogodbenih razmerij med ponudniki blaga in
storitev in potrošniki ter se rešujejo na način, da v sporu posreduje izvajalec
Predlog novele Energetskega zakona, Ministrstvo za infrastrukturo, Portal energetika.
Uradni list RS, št. 81/15.
130
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izvensodnega reševanja potrošniških sporov.133 V skladu s sprejetim zakonom
bodo imeli potrošniki in ponudniki na vseh gospodarskih področjih, torej tudi
operaterji in dobavitelji energije, zagotovljene možnosti hitrega, cenovno
ugodnega oziroma dostopnega, enostavnega in učinkovitega izvensodnega
reševanja sporov tako v svoji državi kakor tudi v drugih državah članicah EU.134
Na podlagi tega zakona bodo spore reševali izvajalci izvensodnega reševanja
potrošniških sporov, ki bodo oblikovani kot oseba javnega ali zasebnega prava
v Republiki Sloveniji ter bodo ponujali reševanje domačih in čezmejnih
potrošniških sporov v postopkih, v katerih bodo sodelovale neodvisne osebe, ki
morajo izpolnjevati pogoje iz tega zakona. Izvajalci teh postopkov morajo biti
registrirani oziroma vpisani v register, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo.135

1. člen Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Vovk I.: Potrošniški spori, Pravna praksa, št. 28/2015, 16. 7. 2015, GV Založba, str.
34.
135
Na dan 20. 6. 2016 sta bila v registru na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski
razvoj in tehnologijo vpisana dva izvajalci izvensodnega reševanja potrošniških sporov,
in sicer Evropski center za reševanje sporov in PERSVET, izobraževanje d.o.o.
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4

ZAHTEVE SVETA EVROPSKIH ENERGETSKIH REGULATORJEV
(CEER)

Priporočila (Guidelines for Good Practice - GGP) na posameznih področjih
varstva potrošnikov je začel izdajati že ERGEG (European Regulators Group for
Electricity & Gas). Njegove naloge so se pozneje prenesle delno na ACER
(Agency for the Cooperaton of the Energy Regulators) in delno na CEER (Council
of European Enrgy Regulators). Obe instituciji bosta podrobneje predstavljeni v
naslednjih poglavjih. Nalogo izdajanja priporočil je pozneje prevzel CEER. Ta
priporočila so sicer res neobvezne smernice, kako urediti posamezno področje
varstva potrošnikov, vendar pa naj bi bila usklajena z veljavno zakonodajo EU
in državam članicam tako pomagajo pri razumevanju morebitnih dvoumnosti v
sprejeti zakonodaji EU in so tudi pomoč pri načinu implementiranja posameznih
določb. Prav tako so priporočila nastajala na podlagi raziskav oziroma
vprašalnikov, ki so bili posredovani vsem državam članicam in na podlagi katerih
so bile narejene raziskave posameznih trgov in stopnje ter ustreznost
implementacije zakonodaje EU v posamezno nacionalno zakonodajo.

4.1 PRIPOROČILA, KI SE NANAŠAJO NA DOSTOPNOST INFORMACIJ ZA
POTROŠNIKE
CEER je v decembru 2013 na podlagi raziskave izdal Poročilo o pregledu stanja
zakonodajne ureditve v državah članica136 na dan 1. 1. 2013 glede ureditve
dostopa odjemalcev do informacij, ki se nanašajo na stroške za energijo, vire
energije in sheme za energetsko učinkovitost.
Namen raziskave je bil ugotoviti, katere informacije o stroških energije in virih
energije so na voljo potrošnikom oziroma odjemalcem in kje jih lahko najdejo,
identificirati akterje na energetskih trgih, ki informirajo odjemalce, in
komunikacijske kanale, prek katerih so določene informacije dostopne, ter
pridobiti vpogled v vlogo nacionalnih regulativnih organov in drugih udeležencev
energetskih trgov pri obveščanju odjemalcev o različnih programih, katerih cilj
je olajšati njihovo sodelovanje. Prav tako je za raziskavo bilo pomembno, katere
informacije so odjemalcem dostopne, kdo jih zagotavlja in kje jih lahko najdejo
oziroma od koga jih lahko zahtevajo.
Eden izmed ciljev te raziskave je bil tudi raziskati, katere informacije so na voljo
odjemalcem na področju shem za energetsko učinkovitost. Ugotovljeno je bilo,
da je v večini držav članic razvoj shem še »v povojih«, zato je bilo smiselno

Status Review on customer access to information on energy costs, sources and
energy efficiency schemes (Ref: C13-CEM-65-04), CEER, 16. 12. 2013 (v nadaljevanju
Status Review, 2013).
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raziskati, katere države članice že uvajajo te sheme in ugotoviti, kako so
odjemalci o njih obveščeni.137
Raziskava je pokazala, da nacionalni regulativni organi v večini primerov več
pozornosti namenjajo informacijam o stroških energije, kot pa informacijam o
viru energije.138 Na energetskih trgih obstaja več akterjev, ki odjemalcem
zagotavljajo te informacije (npr. dobavitelji, nacionalni regulativni organi, druge
organizacije). V nekaterih državah članicah tudi to obveščanje ni v pristojnosti
nacionalnih regulativni organov in je zato njihovo znanje omejeno.

4.1.1 Primerjalnik stroškov oskrbe
CEER vidi primerjalnike cen kot ključni instrument za zagotavljanje informacij
odjemalcem električne energije in zemeljskega plina, saj še zmeraj obstaja
potreba, da se potrošnikom zagotovijo čim kakovostnejše informacije, s katerimi
se jih spodbuja k dejavnemu in učinkovitemu sodelovanju na energetskih
trgih.139
V teoriji in tudi v dosedanji praksi držav članic obstaja široka paleta orodij, ki
omogočajo primerjavo cen. Na energetskem področju ta orodja omogočajo
bodisi nacionalni regulativni organi ali organi, ki se ukvarja z vprašanji zaščite
potrošnikov in odjemalcev in ki to storitev lahko ponujajo tudi za primerno
plačilo. Dobavitelji energije načeloma lahko zagotavljajo informacije o ponudbah
na trgu, vendar pa je tak primerjalnik omejen ali prilagojen njihovim ponudbam
in ni neodvisen, zato jih je težko šteti k učinkovitim primerjavam cen.140
Po mnenju CEER se šteje, da primerjalnik ponudb ustreza kriterijem
neodvisnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 da so podatki točni in s strani ponudnikov zavezujoči;
 če računi temeljijo na podlagi izračunov, metodologije za tak izračun pa
morajo biti jasne in pregledne;
 če vsebujejo ključne podatke v zvezi s tarifami (npr. vrsto pogodbe ali
trajanje, popuste), ki so jasno predstavljeni odjemalcem.141
Za potrošnike je zelo pomembno, da je primerjalnik ponudb enostavno in lahko
dostopen (v zadnjem času je vedno bolj uveljavljen dostop prek spletnih strani),
da je njegova uporaba enostavna in razumljiva ter da z njegovo uporabo pridobi
informacije, ki so zanj resnično pomembne. Preden se potrošnik odloči za

Status Review, 2013, str. 35.
Status Review, 2013, str. 34.
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Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools (Ref: C12-CEM-54-03), CEER,
10. 7. 2012, str. 8 (v nadaljevanju GGP PCT, 2012).
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GGP PCT, 2012, str. 8.
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menjavo dobavitelja, mora biti seznanjen z informacijami, kot npr. kateri
ponudnik mu lahko zagotovi najugodnejšo ceno (ki bi morala vsebovati vse
stroške, povezane z uporabo električne energije ali zemeljskega plina), kakšen
je postopek menjave (npr. kaj se pričakuje od potrošnika v zvezi z odpovedjo
obstoječe pogodbe o dobavi in pri dejanski menjavi dobavitelja, ali je odpoved
pogodbe o dobavi z dosedanjim dobaviteljem povezana s kakršnimikoli
dodatnimi stroški za potrošnika), kakšni so pogoji dobave energije pri novem
dobavitelju (kdaj in pod kakšnimi pogoji lahko odpove novo pogodbo o dobavi
energije in s kakšnimi stroški je to povezano), kakšen je prihranek stroškov za
uporabo energije zaradi zamenjave dobavitelja (vsaj koliko lahko zaradi
menjave dobavitelja prihrani gospodinjstvo v obdobju enega leta).
Prav tako je bilo, kot navaja tudi Di Portova,142 tudi na Londonskem forumu leta
2011143 posebej poudarjeno, da je učinkovit in celovit primerjalnik ponudb
ključnega pomena, če se želi zagotoviti, da bodo potrošniki aktivno sodelovali
na energetskih trgih, in še posebej, da ga bodo dejansko uporabljali pri svojih
odločitvah o zamenjavi dobavitelja energije.
Osnovna priporočila, ki se nanašajo na primerjalnike ponudb, so naslednja.
4.1.1.1 Neodvisnost primerjalnika
Primerjalniki ponudb morajo biti neodvisni od podjetij, ki se ukvarjajo z dobavo
energije, in sicer tako, da zagotavljajo odjemalcem nediskriminatoren pregled
nad trgom. Ponudbe v primerjalniku morajo podajati informacije na dosleden in
pregleden način.144
Potrošniki morajo zaupati posameznemu primerjalniku ponudb vsaj glede
točnosti vsebovanih informacij. Primerjalniki ponudb, ki jih ponujajo posamezni
dobavitelji energije, pri potrošnikih lahko vzbudijo dvom, saj bi lahko dobavitelji,
ki upravljajo s takim primerjalnikom ponudbe, priredili na način, da bi njihove
ponudbe zmeraj bile najugodnejše. Tako bi npr. lahko v primerjalniku ponudb
zajeli le ponudbe tistih drugih dobaviteljev energije, ki bi bile za potrošnika manj
ugodne, in bi se zato potrošniki odločali na podlagi takih (zavajajočih)
informacij, ki pa v resnici ne bi podajale dejanskega stanja ponudb na trgu.
Kadar primerjalnik ponudb urejajo nacionalni regulativni organi, morajo
zagotoviti, da tak primerjalnik dobro deluje na takšen način, da ščiti in krepi
vlogo odjemalcev, to pa je moč doseči s:

Di Porto 2012, str. 7.
Conclusions of the 4th meeting of the Citizens' Energy Forum, London, 26.-27. 10.
2011, tč. 12.
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samonadzorom (selfregulation) primerjalnika ponudb. V tem primeru morajo
nacionalni regulativni organi ali drugi pristojni javni organi v državi članici
izvajati stalni nadzor nad ponudbami;
kadar samonadzor ni primeren ali v zadostnem obsegu ne ščiti odjemalcev,
mora nacionalni regulativni organ ali drugi pristojni javni organ v državi
članici zagotoviti prostovoljni sistem potrjevanja ali obvezen nadzor nad
vsemi primerjalniki ponudb;
nacionalni regulativni organi ali drugi pristojni javni organ v državi članici pa
se lahko odločijo tudi, da bodo sami vzpostavili primerjalnik ponudb, kar je
še posebej primerno v tistih državah članicah, kjer ne obstajajo podobne
storitve primerjave cen.145

4.1.1.2 Preglednost
Za potrošnike je zelo pomembno, da lahko zaupajo informacijam, ki so podane
v posameznem primerjalniku ponudb, kar pa je neposredno povezano tudi s
tem, kdo dejansko upravlja primerjalnik, zato želijo v naprej vedeti, kdo je
lastnik oziroma upravljalec primerjalnika, kako deluje in katere informacije
lahko v njem najdejo.
Odjemalcem mora biti na jasen način predstavljen način delovanja primerjalnika
cen, njegovo financiranje in kdo so njegovi lastniki. Le tako se odjemalcem
lahko zagotovijo pregledne informacije o neodvisnosti podajanja informacij, ki
jih podajajo upravljalci.
4.1.1.3 Izčrpnost ponudb
Potrošniki nimajo časa, volje niti interesa, da bi po več ur na spletu iskali vse
potrebne informacije, ki jih potrebujejo, da se lahko odločijo za
najprimernejšega ponudnika energije. Zato potrebujejo čim bolj izčrpne
informacije, ki pa morajo biti tudi pregledne in za vse potrošnike lahko in
enostavno razumljive.
Prav tako tudi BEUC146 navaja, da bi morali primerjalniki ponudb, ne glede na
to, kdo z njimi upravlja, zagotavljati potrošnikom nepristranske, aktualne in
točne informacije, ki so podane na enostaven način, tako da lahko potrošniki
dostopajo do vseh razpoložljivih ponudb dobaviteljev energije na trgu na enem
mestu.
Najbolje bi bilo, če bi bile vse cene in ponudbe, ki so pomembne za odjemalca
v celoti prikazane že v prvem koraku primerjalnika ponudb (na prvi strani
GGP PCT, 2012, str. 12.
Consumer rights in electricity and gas markets, BEUC position paper, BEUC,
december 2013, str. 9 (v nadaljevanju BEUC position paper, 2013).
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spletne strani). Če temu ni tako, mora biti to v primerjalniku ponudb jasno in
vidno navedeno. Omogočena mora biti tudi možnost za filtriranje rezultatov
ponudb, da si odjemalec lahko sam izbere ponudbe, ki mu najbolj ustrezajo.
4.1.1.4 Jasnost in razumljivost
Ker so skupine potrošnikov zelo različne in imajo posamezni potrošniki različno
znanje, ki se nanaša na uporabo računalnika ali interneta, je zelo pomembno,
da je primerjalnik ponudb oblikovan tako, da ga lahko uporabljajo vse skupine
potrošnikov.
Stroški, ki so predstavljeni v primerjalniku ponudb morajo vedno biti
predstavljeni na primarnem izpisu na način, da so za odjemalca razumljivi
(skupni stroški na letnem nivoju ali na osnovi cene na enoto kWh). Morali bi
vključevati morebitne popuste in jasna opozorila, kako dolgo popusti veljajo,
jasno pa bi moralo biti tudi navedeno ali gre za ocenjeno vrednost porabe ali za
izračun na podlagi porabe v npr. preteklem obračunskem obdobju ali letu.
Na prvi strani morajo biti za odjemalca jasno predstavljene bistvene značilnosti
vseh ponudb, npr. ali gre za fiksne, variabilne ali regulirane cene za končne
odjemalce. Kot pomoč odjemalcem pa morajo biti na voljo tudi obrazložitve
posameznih ponudb.
Zaradi večje preglednosti in celovitosti podanih informacij bi primerjalnik
ponudb moral ponujati tudi informacije o dodatnih ugodnostih,147 ki jih imajo
posamezne ponudbe.
4.1.1.5 Pravilnost in točnost informacij
Podatke o cenah, navedene v primerjalniku ponudb, je treba posodabljati tako
pogosto, da odražajo dejanske cene, ki so na voljo na trgu.
Le če so informacije v primerjalniku ponudb točne in pravilne, lahko pri
potrošnikih nastane zaupanje v te informacije, kar posledično privede tudi do
vse večje uporabe takega primerjalnika ponudb. Če bi se npr. pri določenem
primerjalniku ponudb pojavil dvom v točnost in zanesljivost njegovih informacij,
bi se njegova uporaba drastično zmanjšala, saj se potrošniki ne bi mogli več
zanašati na pravilnost odločitve pri menjavi dobavitelja na podlagi v
primerjalniku zajetih informacij.

Npr. popusti pri nakupu drugih izdelkov, ki jih ponujajo dobavitelji, ali dodatne
storitve, ki so odjemalcu v okviru posamezne ponudbe na voljo.
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4.1.1.6 Uporabniku/odjemalcem prijazno orodje
Odjemalcem je treba omogočiti pomoč pri uporabi primerjalnika ponudb na
način, da se jim prek primerjalnika ponudi oblike porabe glede na vrsto oziroma
namen odjema ali, še bolje, z orodjem, ki odjemalcu lahko izračuna približno
porabo, ki temelji na odmerjeni porabi zadnjega izdanega računa ali na osnovi
drugih informacij, ki so na voljo odjemalcem.
Vsi potrošniki se ne spoznajo na informacije, ki se nahajajo na računu, ali npr.
niso seznanjeni z njihovimi količinami letne porabe, zato je potrošnikom treba
zagotoviti orodje, ki je lahko uporabno, kot npr. da se količina letne porabe določi
glede na podlagi kvadrature prostorov, kjer živijo, ali na podlagi števila
prebivalcev v posameznem gospodinjstvu. Prav tako potrošniki niso seznanjeni
z vsemi stroški, ki so povezani z računom za porabljeno energijo. Računi
praviloma zraven stroškov za porabljeno energijo, stroškov za distribucijo in
DDV vsebuje tudi druge prispevke, ki se zaračunavajo na podlagi veljavne
zakonodaje148 in trošarine. Ko se potrošniki odločajo za menjavo dobavitelja,
morajo biti seznanjeni z vsemi temi stroški. Če bi torej posamezna ponudba
vsebovala vse te stroške, druga pa ne, bi bile ponudbe med seboj neprimerljive
oziroma bi potrošnike lahko zavajale pri odločitvi o izbiri dobavitelja, nenazadnje
pa bi bili presenečeni, ko bi prejeli prvi račun svojega novega dobavitelja, saj bi
na računu bili vsebovani tudi nepričakovani stroški, s katerimi pri odločitvi o
izbiri dobavitelja energije niso bili seznanjeni.
4.1.1.7 Dostopnost
Če se želi zagotoviti popolna storitev, je treba zagotoviti vsaj en dodaten način
(razen interneta) za pridobivanje informacij iz primerjalnika ponudb, ki mora biti
zagotovljen brezplačno ali z minimalnimi stroški.149
Praviloma so primerjalniki ponudb dostopni na spletnih straneh nacionalnih
regulativnih organov ali drugih neodvisnih institucij oziroma so podvrženi
nadzoru s strani nacionalnih regulativnih organov. Vendar pa vsi potrošniki
nimajo dostopa do spletnih strani, jih zaradi različnih razlogov ne morejo
uporabljati (npr. slepi ali slabovidni) ali računalnikov sploh ne znajo uporabljati,
zato je nujno, da se potrošnikom zagotovi tudi drugi ustrezen način, da lahko
pridobijo potrebne informacije, da se lažje odločajo pri izbiri najugodnejšega
ponudnika energije. Taki načini bi lahko bili zagotovljeni tako, da se jim
informacije omogočijo na podlagi telefonskega klica ali pisne zahteve potrošnika
ali na kak drug ustrezen način, vendar pa je nujno potrebno omogočiti
V Sloveniji so na podlagi Energetskega zakona to npr. prispevek za delovanje
operaterja trga z električno energijo, prispevek pa učinkovito rabo energije, prispevek
za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, okoljska dajatev itd.
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informacije vsem
potrošnikov.

potrošnikom
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Spletni (online) primerjalnik ponudb, bi se moral zagotoviti v skladu s
Smernicami za dostopnost do spletnih strani (Web Accessibility Guidelines WCAG) in bi moral biti zagotovljen na način, da ni nobenih ovir za dostop do
tega primerjalnika.
4.1.1.8 Ozaveščanje odjemalcev
Zelo pomembno je ozaveščanje odjemalcev in njihovo zaupanje v primerjalnik
ponudb. Kadar je primerjalnik ponudb v upravljanju nacionalnih regulativnih
organov ali drugih pristojnih javnih organov, bi moral biti vzpostavljen način za
spodbujanje storitev za odjemalce. Kadar zasebni primerjalnik ponudb
nadzoruje nacionalni regulativni organ ali drugi javni organ, bi bilo treba tak
primerjalnik ustrezno označiti s posebno oznako ali logotipom, da je odjemalcem
jasno razvidno, da tak primerjalnik ponudb izpolnjuje potrebne standarde.
Ponudniki primerjalnikov bi morali razmisliti, na kakšen način najbolje izobraziti
potrošnike, da pravilno uporabljajo njihove storitve in izbirajo prave ponudbe za
svoje potrebe. Kadar potrošniki tako želijo, jim je treba zagotoviti osnovne
informacije o delujočih trgih in tržnih vprašanjih, kot so npr. določitev cene.
Druga možnost pa je, da se vzpostavi ustrezne povezave do vseh potrebnih
informacij iz neodvisnih virov.
Ponudniki primerjalnika ponudb morajo zagotoviti, da so vse informacije, ki se
podajajo v primerjalniku ponudb jasno napisane in predstavljene. Uporabljeni
morajo biti standardizirani izrazi in primeren jezik, ki pripomorejo k jasnejšemu
razumevanju informacij.

4.2 PRIPOROČILA
V
ZVEZI
Z
REŠEVANJEM
ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV

SPOROV

IN

Priporočila je sprejel še ERGEG150 leta 2010 in zajemajo priporočila dobre
prakse, ki se nanašajo reševanje pritožb, poročanje in klasifikacijo. Raziskava in
izdana priporočila so bili izvedeni na zahtevo Evropske komisije in so povezani
s pobudo Evropske komisije o teh vprašanjih.151 Raziskava se je izvajala med

Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (ERGEG), je predhodnik
ACER, njegove naloge pa so se pozneje prenesle na ACER in deloma tudi na CEER.
151
Guidelines of Good Practice on Customer Complaint Handling, Reporting and
Classification, ERGEG, 10. 6. 2010, str. 2 (v nadaljevanju GGP Complaint Handling,
2010).
150

39

devetimi takratnimi državami članicami,152 ki so skozi raziskavo podale svoje
izkušnje in ugotovljeno dobro prakso. Izdana priporočila so namenjena kot
pomoč pri delu organom, ki zagotavljajo energetske storitve in tudi drugim
organom, ki so aktivni na tem področju.

4.2.1 Opredelitev in vloga priporočil za operaterje in dobavitelje
energije
Ta priporočila se nanašajo na potrebo potrošnika, da se mu zagotovi dostopnost
in transparentnost informacij, enostavnost postopkov in učinkovitost.
4.2.1.1 Informiranje o načinu pritožbe
Potrošniki najpogosteje komunicirajo s svojimi dobavitelji oziroma operaterji
prek prejetega računa za porabljeno energijo, ki se praviloma izdaja vsak
mesec. Ker so pogodbe o uporabi sistema oziroma pogodbe o odstopu s
potrošniki navadno sklenjene za nedoločen čas, pogodbe o dobavi pa prav tako
za več let, potrošniki informacij, ki jih te pogodbe vsebujejo, ne poznajo prav
dobro ali pa na njih tudi pozabijo. Prav tako nimajo vsi potrošniki dostopa do
spletnih strani, kjer bi lahko te informacije poiskali ali pa so nevešči ravnanja z
računalniki.
Zato bi gospodinjski odjemalci oziroma potrošniki morali imeti na računu
navedene vse kontaktne podatke tako njihovega dobavitelja kot tudi operaterja,
saj morajo biti ves čas seznanjeni z informacijami, na koga se lahko obrnejo,
kadar imajo vprašanja ali se želijo pritožiti. Te informacije morajo biti na računu
jasno razvidne.
Prav tako morajo biti gospodinjski odjemalci s strani dobaviteljev in operaterjev
seznanjeni z informacijami, kateri morebitni tretji organ je odgovoren za
reševanje sporov in sam postopek pritožbe.153
4.2.1.2 Različne možnosti podaje pritožbe
Na voljo mora biti širok izbor različnih načinov vložitve pritožbe, kot minimum
pa se zahteva možnost pritožbe po redni pošti in prek telefona. Na ta način se
zagotovi, da ne prihaja do diskriminacije med različnimi skupinami
gospodinjskih odjemalcev (npr. nepismeni, slepi, gluhonemi).

Avstrija, Francija, Italija, Poljska, Romunija, Švedska, Španija, Nizozemska in Velika
Britanija.
153
Informacije, ki so zahtevane, so npr. naslov, telefonska številka, spletna stran,
elektronski naslov itd.
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Na podlagi raziskave, ki jo je leta 2012 izvedel Harris,154 je bilo ugotovljeno, da
večina gospodinjskih odjemalcev, torej potrošnikov, za podajo pritožbe najraje
uporabi telefon, manj pa jih uporablja elektronsko ali redno pošto. Zaradi čedalje
večje uporabe računalnikov in večanja računalniške pismenosti potrošnikov pa
menim, da bo sčasoma čedalje več potrošnikov začelo uporabljati tudi
elektronsko pošto.
4.2.1.3 Zakonsko urejeni postopki pritožb
Zakonsko urejeni postopki pritožb bi morali biti enaki tako na področju električne
energije kot tudi na področju zemeljskega plina. Takšni standardi bi morali biti
določeni v nacionalni zakonodaji ob upoštevanju zrelosti posameznega trga in
nacionalne zakonodaje o varstvu potrošnikov. Nacionalni regulativni organi so,
po predhodno izvedenem posvetovanju, najprimernejši organ, za določitev in
uveljavitev takih določb. Te določbe bi med drugim morale vključevati tudi a)
zahtevo po odzivnosti,155 b) obdobje obravnavanja pritožb156 in c) beleženje
pritožb.157
4.2.1.4 Odškodninske sheme
Vsaka država članica bi morala zagotoviti odškodninske sheme, ki bi v določenih
primerih dovoljevale nadomestila ali kompenzacije. Kadar je pritožba rešena v
prid gospodinjskega odjemalca, bi ti morali biti upravičeni do odškodnine, kar bi
moralo biti urejeno v nacionalni zakonodaji. Odškodnina naj bi bila sorazmerna
glede na škodo in stroške, ki jih je utrpel odjemalec.
4.2.1.5 Alternativno reševanje sporov158
Potrošniki, ki so dobro informirani glede postopkov reševanja sporov, med
katere sodijo tudi postopki alternativnega reševanja sporov, ter tem postopkom
in organom, ki te postopke izvajajo, zaupajo, bodo ta mehanizem tudi dejansko
izvajali. Prav tako je pomembno, da se bodo odločitve organov, ki izvajajo
postopke alternativnega reševanja sporov, tudi upoštevale in spoštovale.

Customer Complaints Handling Research, Harris Interactive, Ref: J10455, marec
2012, str. 12.
155
Da se potrošniku odgovori v roku enega dne. Ta odgovor naj vsebuje končen odgovor
na pritožbo ali vsaj obvestilo o prejeti pritožbi in okvirna pojasnila o nadaljnjem
postopku.
156
Pritožbe bi morale biti obravnavane in rešene v najkrajšem možnem času, vendar
najpozneje v roku dveh mesecev. V posebnih primerih se ta čas lahko podaljša, vendar
mora biti potrošnik o tem predhodno obveščen.
157
Vse pritožbe bi morale biti zabeležene v skladu s klasifikacijo, ki je podana skupaj s
priporočili ERGEG.
158
Alternative dispute settlement – ADS.
154

41

Dobavitelji in operaterji morajo slediti odločitvam organov, ki izvajajo
alternativno reševanje sporov, čeprav njihove odločitve niso pravno zavezujoče,
pri tem pa se pravica do tožbe pred rednim sodiščem ne spremeni.
Leta 2013 je bila sprejeta tudi Direktiva 2013/11/EU, ki podrobneje ureja
alternativno reševanje potrošniških sporov in tako zagotavlja potrošnikom
dostop do enostavnih, učinkovitih, hitrih in cenovno ugodnih načinov za
reševanje sporov tako v državi članici potrošnika kakor tudi v vseh drugih
državah članicah.
4.2.1.6 Nacionalni regulativni organi zbirajo podatke o pritožbah
Zaradi spremljanja in izvajanje nadzora nad pravilnim delovanjem
maloprodajnega trga je nujno spremljati postopke izvajanja pritožb.
Zato so dobavitelji in operaterji dolžni nacionalnemu regulativnemu organu
posredovati podatke o pritožbah za namen spremljanja maloprodajnih trgov,
kadar regulator oceni, da je to potrebno. Nacionalni regulativni organi pa so
dolžni spremljati in nadzorovati maloprodajni trg ter o teh postopkih oziroma o
informacijah, ki se na te postopke nanašajo, poročati tudi ACER, kar jim
nalagata tudi direktivi tretjega energetskega paketa.159

4.2.2 Opredelitev in vloga priporočil za druge institucije, ki delujejo v
javnem interesu
Le organi, ki so popolnoma neodvisni od dobaviteljev ali operaterjev, lahko
zagotavljajo za potrošnika zaupanja vredno alternativno reševanje sporov.
Namen teh priporočil je poudariti pomembnost spremljanja in nadzorovanja
postopkov pritožb, objavljanja podatkov, ki izvirajo iz pritožb in ki bi lahko
spodbudila zaupanje gospodinjskih odjemalcev.
Poudariti je treba tudi vpliv dobaviteljev in operaterjev na sam postopek
alternativnega reševanja sporov. Ko organi odločajo v postopkih alternativnega
reševanja sporov, odločajo o sporih med gospodinjskimi odjemalci in
profesionalnimi akterji na energetskem trgu, ko pa govorimo o priporočilih, ki
niso nujno tudi zavezujoča, pa lahko ta vplivajo na celoten maloprodajni
energetski trg, saj pomagajo razjasniti pravila in odgovornosti dobaviteljev in
operaterjev na eni strani ter gospodinjskih odjemalcev na drugi strani, v
številnih konkretnih situacijah.160

(e) točka prvega odstavka 37. člena Direktive 2009/72/ES in (e) točka prvega
odstavka 41. člena Direktive 2009/73/ES.
160
Povzeto po GGP Complaint Handling, 2010.
159
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4.2.2.1 Skupna kontaktna točka
Za potrošnike je veliko enostavneje, če so vse informacije, ki jih potrebujejo za
aktivno sodelovaje na energetskem trgu, zbrane na enem mestu, ter da so te
informacije podane na način, da so za potrošnike lahko razumljive, izčrpne in
jih je enostavno poiskati. Zelo težko verjamem, da bi potrošniki bili pripravljeni
porabiti veliko časa za iskanje informacij, ki bi bile razpršene po različnih
spletnih straneh, raznih brošurah in nenazadnje zavezujočih aktih. Ne samo, da
bi takšno iskanje bilo zelo zamudno, ampak bi pri potrošnikih lahko spodbudilo
tudi dvom, ali so dejansko našli vse potrebne informacije in ali so najdene
informacije tudi aktualne oziroma veljavne.
Vsaka država članica bi morala zagotoviti, da se v skupni kontaktni točki
zagotoviti brezplačne informacije in nasvete o potrošniških vprašanjih.161 Ko se
potrošnik obrne na skupno kontaktno točko, bi ta morala usmeriti
gospodinjskega odjemalca na pristojni organ, ki odloča o takšnih sporih. Ta
storitev mora biti določena v zakonodaji prek vlade ali nacionalnih regulativnih
organov162 in bi morala biti enostavno dostopna gospodinjskim odjemalcem
(npr. po telefonu, elektronski pošti, redni pošti ali osebno).
Države članice bi se morale zavedati pomembnosti obstoja skupne kontaktne
točke in zagotoviti, da tak sistem podajanja informacij poteka enostavno in
hitro, kar ugotavlja tudi BEUC.163
4.2.2.2 Reševanje sporov s svojim dobaviteljem ali operaterjem
Pred podajo pritožbe organu, ki je pristojen za reševanje pritožb, naj se
gospodinjski odjemalec najprej obrne na svojega dobavitelja ali operaterja
ponudnika in poskuša nesporazum rešiti neposredno pri dobavitelju ali
operaterju. Tudi kadar je pritožbeni organ dobavitelj ali operater, lahko
gospodinjski odjemalec vedno pred oddajo pritožbe na pristojni organ prosi za
informacije o njegovih pravicah do alternativnega reševanja sporov. Drugi
organi, pristojni za reševanje sporov, bi morali pritožbe reševati le v primeru,
kadar gospodinjski odjemalec ni mogel rešiti nesporazuma s svojim
dobaviteljem ali operaterjem.

Takšna skupna kontaktna točka naj bi podajala informacije o dobaviteljih, različne
vrste pogodb o dobavi, primerjave cen, pravice potrošnikov in postopke pritožbe.
162
V nekaterih primerih tudi v sodelovanju z drugimi organi, ki se ukvarjajo s pravicami
potrošnikov.
163
BEUC position paper, 2013, str. 13.
161
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4.2.2.3 Izbira načina podaje pritožbe
Da se lahko vsem potrošnikom zagotovi enakopraven način podajanja pritožb,
je treba vsem skupinam potrošnikov omogočiti, da lahko v primeru nestrinjanja
podajo pritožbo pristojnemu organu na način, ki je za potrošnike dostopen,
enostaven in lahko razumljiv.
Potrošniki bi morali imeti možnost podati pritožbo na veliko različnih načinov, v
vsakem primeru pa vsaj na več kot en način, ne glede na to, da je pozneje treba
podati tudi pisno vlogo. Različne možnosti podaje pritožbe so pomembne, da se
zagotovi enakopravnost vsem skupinam potrošnikov (npr. nepismeni,
gluhonemi).
Raziskava, ki jo je leta 2012 izvedel Harris,164 je pokazala, da večina
gospodinjskih odjemalcev, torej potrošnikov, kot možnost podaje pritožbe
najraje uporabi telefon, veliko manj pa so pripravljeni uporabiti elektronsko
pošto ali redno pošto.
4.2.2.4 Dostopnost za vse gospodinjske odjemalce
Alternativno reševanje sporov bi moralo biti na voljo vsem potrošnikom oziroma
gospodinjskim odjemalcem brezplačno ali vsaj po razumni ceni, ne glede na
finančno vrednost spora. Gospodinjski odjemalci, katerih pritožba je bila pri
dobavitelju ali operaterju zavrnjena, ne bi smeli biti odvrnjeni od alternativnega
reševanja sporov zaradi prevelikih stroškov.
Zagotavljane alternativnega reševanja potrošniških sporov nalaga tudi leta 2013
sprejeta Direktiva 2013/11/EU, ki podrobneje ureja alternativno reševanje
potrošniških sporov, in sicer potrošnikom zagotavlja dostop do enostavnih,
učinkovitih, hitrih in cenovno ugodnih načinov za reševanje sporov tako v državi
članici potrošnika, kakor tudi v vseh drugih državah članicah.
4.2.2.5 Zakonsko urejeni postopki pritožb
Kadar o pritožbah odločajo drugi pristojni organi, morajo biti postopki pritožbe
zakonsko urejeni tako, da so učinkoviti in v skladu z zakonodajo EU. Te določbe
bi med drugim morale vključevati beleženje pritožb z uporabo standardne
klasifikacije; vnaprej zakonodajno predpisan sam postopek reševanja pritožb,
ki je dostopen vsem gospodinjskim odjemalcem in mora vključevati obvezo po
(a) takojšnjem odzivu organa, ki mora posredovati ali odgovor ali obvestilo o
prejeti pritožbi; (b) o priporočljivem času za rešitev pritožbe, ki mora biti
sorazmeren težavnosti pritožbene vsebine; (c) vključitev dobavitelja ali
Customer Complaints Handling Research, Harris Interactive, Ref: J10455, marec
2012, str. 12.
164
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operaterja v postopek pred izdajo odločitve; in (d) vnaprej mora biti jasno,
kakšni so učinki odločitve organa, ki odloča v postopkih alternativnega reševanja
sporov.165 Tak pravila so pomembna za izboljšanje zaupanja gospodinjskih
odjemalcev v takšen način reševanja sporov, beleženje vrst pritožb po
standardni klasifikaciji pa bi omogočalo dobro primerljivost med izvajanjem
storitev posameznih dobaviteljev ali operaterjev.166
4.2.2.6 Finančno nadomestilo za gospodinjske odjemalce
Gospodinjskim odjemalcem, katerih pritožbe so bile rešene v njihovo korist s
strani drugih pristojnih organov za reševanje sporov, je treba omogočiti
pravično odškodnino od svojega dobavitelja ali operaterja. Pri višini nadomestila
bi bilo treba upoštevati materialno škodo in neprijetnosti, ki jih je zaradi tega
utrpel gospodinjski odjemalec.
4.2.2.7 Nacionalni regulativni organi zbirajo podatke o pritožbah
Organi, pristojni za reševanje pritožb so dolžni nacionalnemu regulativnemu
organu posredovati podatke o pritožbah za namen spremljanja maloprodajnih
trgov, kadar regulator oceni, da je to potrebno. Prejeti podatki o pritožbah se
lahko uporabijo za poročanje o reševanju sporov v okviru spremljanja
maloprodajnega trga. Takšno podajanje podatkov mora biti usklajeno tudi z
nacionalno zakonodajo.
Zbiranje podatkov s strani nacionalnih regulativnih organov je nujno za izvajanje
nadzora nad delovanjem maloprodajnega trga, prav tako pa morajo nacionalni
regulativni organi o svojem delu letno poročati ACER, kar izhaja tudi iz direktiv
tretjega energetskega paketa.167
4.2.2.8 Objava podatkov o pritožbah
Pristojni organi, odgovorni za reševanje pritožb lahko sami objavijo poročilo o
prejetih pritožbah. Takšno poročilo lahko vključuje informacije o kategorijah
pritožb, ki se najpogosteje pojavljajo, izboljšave na maloprodajnem trgu glede
na analizo pritožb in seznam priporočil teh organov, ki jih udeleženci trga niso
upoštevali.168 Objava poročil takih organov bi udeležence energetskih trgov
posredno prisilila, da sodelujejo in upoštevajo priporočila takih organov ter da
na splošno delujejo pošteno in pravično.
Gospodinjski odjemalec mora vnaprej vedeti, ali je njegov dobavitelj ali operater
zavezan ravnati po navodilih tega organa ter ali so ugotovitve (ne)zavezujoče za obe
stranki v sporu.
166
GGP Complaint Handling, 2010, str. 11.
167
(e) točka prvega odstavka 37. člena Direktive 2009/72/ES in (e) točka prvega
odstavka 41. člena Direktive 2009/73/ES.
168
V takih primerih se lahko objavijo tudi imena teh dobaviteljev ali operaterjev.
165
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Menim, da bi akterji na energetskem trgu z objavo teh priporočil veliko pridobili.
Po eno strani se tako izoblikuje dobra praksa, saj so tako potrošniki vnaprej
informirani o stališčih organov, ki odločajo v pritožbenih postopkih, in tako lahko
predvidijo, kakšne posledice bodo za njih predstavljala določena ravnanja. Po
drugi strani pa se lahko udeleženci trga, zoper katere je bilo izvedenih zelo malo
ali celo noben pritožbeni postopek oziroma so bili morebitni pritožbeni postopki
razrešeni njim v prid, na ta način promovirajo kot zanesljivi pogodbeni partnerji
na energetskem trgu.

4.3 PRIPOROČILA GLEDE ZAMENJAVE DOBAVITELJA IN IZDAJANJA
RAČUNOV
CEER je leta 2012 izdal Priporočila,169 ki so se nanašala tudi na menjavo
dobavitelja in izdajanje računov, namenjena dobaviteljem energije, trgovcem,
vsem odjemalcem električne energije in zemeljskega plina, proizvajalcem in
energetski industriji, potrošniškim združenjem, operaterjem, državam članicam,
ter drugim zainteresiranim stranem. Priporočila obravnavajo vlogo in
odgovornosti posameznih akterjev na evropskem trgu električne energije in
zemeljskega plina, v središče pa postavljajo konkurenco in varstvo potrošnikov.
Ker je dobavitelj tisti, s katerim ima odjemalec največ stikov, bi po mnenju CEER
moral energetski trg biti usmerjen dobavitelju, saj ima ta osrednjo vlogo tudi v
postopku menjave dobavitelja.
Dokument vsebuje trinajst priporočil, ki se nanašajo na oblikovanje
maloprodajnega trga, menjavo dobavitelja, informiranost in izdajanje računov.
Uvodoma pa je treba še pojasniti, da so priporočila nastala na podlagi raziskave
o delovanju energetskih trgov, ki so jo izvedli z obsežnimi vprašalniki, glede
ureditve v posamezni državi članici.

4.3.1 Priporočila glede oblike maloprodajnega trga
Modeli maloprodajnih trgov v državah članicah so različni, kar je posledica
nacionalne zakonodaje ali zgodovinskega razvoja trga v posamezni državi
članici.
Pri oblikovanju maloprodajnih trgov, je pomembno opozoriti, da je za odprti trg
značilno, da dobavitelji, neodvisni izvajalci meritev porabe energije (ki
pridobivajo podatke o stanju porabe energije) in izvajalci energetskih storitev

Guidelines of Good Practice on electricity and gas retail market design, with a focus
on switching and billing (Ref. C11-RMF-39-03), CEER, 24. 1. 2012 (v nadaljevanju GGP
retail market, 2012).
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delujejo na konkurenčnem trgu, medtem ko operaterji delujejo kot monopolisti,
vsi pa imajo različne vloge in obveznosti.
4.3.1.1 Dobavitelj kot glavni kontakt za gospodinjskega odjemalca
Gospodinjski odjemalci bi morali biti dobro seznanjeni, kakšno vlogo ter katere
naloge in obveznosti imajo posamezni akterji na trgu, kar je še posebej
pomembno, kadar morajo vzpostaviti stik z določenim akterjem zaradi ureditve
določenih razmerij ali problema. Za gospodinjske odjemalce pa je pomembno
tudi, da se lahko obrnejo na posameznega akterja neposredno in ne prek
posrednikov. Zato je vzpostavitev skupne kontaktne točke še toliko
pomembnejša, saj gospodinjskim odjemalcem oziroma potrošnikom zagotavlja
informacije in podatke o posameznem akterju na trgu, ki so odgovorni za ta
vprašanja. Tudi po mnenju CEER je energetski trg usmerjen k dobaviteljem,
prav tako pa se od dobaviteljev pričakuje, da so zelo dobro obveščeni, kateri
akter na trgu je odgovoren za reševanje posameznega vprašanja.
Potrošniki najpogosteje komunicirajo s tistim akterjem na trgu, ki jim izdaja tudi
mesečne račune. To je najpogosteje dobavitelj energije, saj se je v državah
članicah že uveljavil enotni račun, ko dobavitelj z enim računom potrošniku
zaračuna tako porabljeno energijo kakor tudi strošek distribucije, ki se
zaračunava v imenu operaterja. Menim, da bi bilo primerno, da imajo potrošniki
le enega akterja na trgu, na katerega se lahko obračajo in ki razpolaga z največ
informacijami ter bi potrošnikom znal svetovati oziroma jih napotiti na ustrezen
pristojni organ.
4.3.1.2 Dobavitelj kot prvi kontakt pri vprašanjih, ki se nanašajo na menjavo
dobavitelja, račune in selitev
Glede na procese, ki potekajo na energetskih trgih in vključujejo postopek
menjave dobavitelja, selitev, vprašanja glede računov, bi moral imeti največ
stikov z gospodinjskim odjemalcem ravno dobavitelj. Po mnenju CEER je za
gospodinjskega odjemalca ugodneje, če se lahko s svojimi vprašanji neposredno
obrača le na enega akterja na trgu. Dobavitelj pa bi moral imeti tudi nalogo, da,
kadar je to potrebno in kadar sam ne more rešiti težave, gospodinjskega
odjemalca ustrezno napoti na pravega akterja na trgu.
4.3.1.3 Regulativni okvir za upravljanje z merjenimi vrednostmi
Priporočen je regulativni okvir za upravljanje z merjenimi vrednostmi
(standardizirani formati podatkov, razporedi glede izmenjave podatkov in
minimalni nabor teh podatkov).
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Za namene te naloge se s tem priporočilom nisem posebej ukvarjala, saj ureja
izmenjavo podatkov med posameznimi akterji na trgu in ni neposredno
povezano z varstvom potrošnikov.

4.3.2 Priporočila glede pridobivanja informacij
4.3.2.1 Podajanje informacij
Dobavitelji naj informacije o svojih ponudbah podajajo na jasen in dosleden
način, zagotovljeno pa mora biti tudi, da so v ponudbah predstavljeni vsi stroški
kot cena na posamezno enoto.
Naloga dobavitelja bi morala biti, da njegova ponudba zmeraj vsebuje pregledno
in primerljivo ceno in informacije o izdelku, ki odjemalcem omogoča, da lahko
posamezne ponudbe primerjajo med seboj. Ponudbe dobaviteljev se med seboj
razlikujejo zato, da so inovativne in konkurenčne, vendar pa mora odjemalec
prejeti jasno, razumljivo in primerljivo ponudbo, da se bo lahko odločil katera
ponudba je zanj najugodnejša. Če čeli te ponudbe med seboj primerjati, mora
ponudba dobavitelja vsebovati izračunano ceno na enoto, ki temelji na
predvideni ali standardni porabi energije. To pomeni, da morajo biti v ponudbo
vključeni vsi stroški, vključno s fiksnimi stroški in davki. Zaveza bi morala veljati
za vse ponudbe, prejete prek interneta, telefona ali v papirni obliki. Poleg tega
morajo biti informacije o ponudbi popolne.170
4.3.2.2 Obveščanje o metodologiji za izračun stroškov
Odjemalec bi moral biti s ponudbo, pogodbo in računom obveščen o
metodologiji, ki se je uporabila za izračun stroškov.
V številnih primerih odjemalec nima informacij o metodologiji, ki se uporablja
za izračun stroškov, in zato ne razume, kateri stroški se konkretno nanašajo na
njegovo porabo. Poleg tega so na trgu tudi nestandardni izdelki, kjer obstaja še
dodatna potreba za pojasnila, da bi povečali zaupanje strank. CEER priporoča,
da bi morala biti stranka v celoti seznanjena z metodo, ki jo je uporabil dobavitelj
za izračun stroškov porabe energije kot tudi metodologijo za določanje stroškov
za nestandardne ponudbe.
Ob tem bi pojasnila, da v Sloveniji stroške energije zaračunavajo dobavitelji
energije na podlagi svojega cenika, stroške za uporabo sistema (kot tarifne
postavke omrežnine) pa zaračunava operater. Na področju električne energije
te stroške določi Agencija za energijo z določbo, na področju zemeljskega plina
pa se izračunajo na podlagi metodologije, ki jo izda Agencija za energijo. Ne
170

Povzeto po GGP retail market, 2012.
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glede na to, da so stroški za uporabo omrežja (kot tarifne postavke omrežnine)
javno objavljeni, pa bi potrošniki morali biti obveščeni tudi o načinu in postopku,
kako si lahko strošek uporabe omrežja sami izračunajo na podlagi tarifnih
postavk in v povezavi s porabo energije.

4.3.3 Obvezne vsebine pogodb o dobavi energije
Pogodba o dobavi je pogodba, ki jo skleneta dobavitelj energije in potrošnik, z
njo pa časovno in količinsko opredelita dobavo energije po določeni ali določljivi
ceni. V preteklosti (vsaj v Sloveniji, ko je bila dobava in distribucija še združena
v eno energetsko dejavnost) se te pogodbe niso sklepale pisno, danes pa
Energetski zakon jasno zahteva pisno obliko171 tako pogodb o dobavi,172 kakor
tudi novih pogodb o uporabi sistema (električna energija) oziroma pogodb o
dostopu (zemeljski plin).
4.3.3.1 Pogodba o dobavi
Odjemalec bi moral zmeraj prejeti pogodbo o dobavi v trajni obliki.
V skladu s tretjim energetskim paketom ima vsak odjemalec pravico do
pogodbe, ki vključuje obvezne sestavine.173 Po mnenju CEER pa bi odjemalcem
bilo v veliko pomoč, če bi ob prejemu pogodbe dobili ali bili vsaj seznanjeni s
splošnimi pogoji te pogodbe, ki bi morali vključevati tudi jasne informacije o
datumu menjave dobavitelja in veljavnih cenah. Pogodba se lahko pošlje v pisni
(tiskani) ali elektronski obliki, ki pa mora biti na trajnem nosilcu podatkov (npr.
v pdf. formatu). Kljub temu CEER ugotavlja, da ni ovir, da se pogodbe ne bi
mogle sklepati v elektronski obliki prek interneta, ustno na podlagi telefonskega
pogovora ali celo osebno.

4.3.4 Postopek menjave dobavitelja
Menjava dobavitelja pomeni postopek dejanj, ko odjemalec zamenja svojega
dosedanjega (starega) dobavitelja energije z novim. Ker naj bi bil energetski trg
odprt najpozneje do leta 2007, imajo danes vsi odjemalci, vključno s potrošniki,
možnost zamenjati svojega dobavitelja energije. Da pa bi tak trg dejansko lahko
deloval, morajo biti odjemalci dobro obveščeni o pravicah in aktivnostih, ki se
od njih pričakujejo, da so lahko dejavni v postopkih menjave dobavitelja. Ti
postopki morajo zato biti enostavni, varni in brez tveganj.

Pogodbe morajo biti sklenjen v pisni obliki ali elektronski obliki, v skladu s predpisi o
elektronskem poslovanju.
172
Prvi odstavek 48. člena in prvi odstavek 172. člena Energetskega zakona.
173
Točka (a) prvega odstavka Priloge 1 Direktive 2009/72/ES in Direktive 2009/73/ES.
171
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Že tretji energetski paket nalaga državam članicam, da zagotovijo, da se
menjava dobavitelja izvede najpozneje v treh tednih, CEER pa meni, da so ti
postopki lahko in bi tudi morali biti krajši. Na podlagi raziskave,174 ki jo je CEER
izvedel leta 2012 so bili v nekaterih državah članicah postopki menjave izvedeni
tudi v manj kot enem tednu,175 v nekaterih pa v manj kot dveh tednih.176
4.3.4.1 Čas menjave dobavitelja
Menjava dobavitelja mora biti izvedena v najkrajšem možnem času. Ta čas bi
lahko bil glede na možnosti zelo kratek, kot npr. v 24 urah, in v vsakem primeru
ne daljši, kot v roku treh tednov, kar izhaja tudi iz tretjega energetskega
paketa.177
Za odjemalca je čas zamenjave zelo pomemben, saj mu omogoči, da lahko
izkoristi dobre akcijske ponudbe. Dobro izvedena storitev, med katere sodi tudi
menjava dobavitelja, je lahko pozitivna izkušnja za odjemalca, s čimer pa se
povečuje tudi zaupanje odjemalcev v dobro delujoč trg.
Očitno je bilo priporočilo CEER, ki se nanaša na čas menjave dobavitelja,
izrednega pomena, saj se določba o času menjave dobavitelja pozneje, leta
2009, pojavi v obeh direktivah tretjega energetskega paketa. Ta določa, da mora
biti menjava dobavitelja izvršena v treh tednih, države članice pa so določbe
direktiv morale implementirati tudi v nacionalno zakonodajo.
4.3.4.2 Dan menjave dobavitelja
Menjava dobavitelja bi morala biti omogočena katerikoli dan v tednu. V
nekaterih državah članicah, kot npr. na Norveškem, je menjava dobavitelja bila
mogoča katerikoli dan v tednu že leta 2012.178 Če bi lahko menjava dobavitelja
bila izvedena katerikoli dan v tednu bi to za odjemalca lahko pomenilo tudi
krajše čakanje na menjavo, prav tako postopka menjave ne bi smelo ovirati
dejstvo, da se menjava lahko opravi le na določen dan tednu ali celo mesecu.179
Zato bi moral biti datum menjave čim bolj prožen, po drugi strani pa bi bilo
smiselno odločitev o dnevu menjave prepustiti samemu odjemalcu, da se sam
odloči, kateri dan želi izvesti menjavo dobavitelja. Nenazadnje je odjemalec tisti,

GGP, 2012, str. 17.
Irska in Norveška.
176
Finska, Francija, Portugalska, Španija in Švedska.
177
(a) točka petega odstavka 3. člena Direktive 2009/72/ES in (a) točka šestega
odstavka 3. člena Direktive 2009/73/ES.
178
GGP, 2012, str. 18.
179
Tako je imela Slovenija do sprejetja novega Energetskega zakona določilo, da se
menjava izvede prvega dne naslednjega meseca, ko je bila podana zahteva za menjavo
dobavitelja.
174
175
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ki je vezan na pogodbo s starim dobaviteljem in bi moral imeti pravico, da se
dan menjave pokriva z dnevom prenehanja stare pogodbe o dobavi.
4.3.4.3 Zaustavitev postopka menjave dobavitelja
Nihče ne bi smel imeti moči vplivati na zaustavitev postopka menjave
dobavitelja, razen v izjemnih primerih, kadar je tako predvideno v veljavni
zakonodaji.
Menjavo dobavitelja na podlagi obvestila oziroma zahteve odjemalca ali novega
dobavitelja izvede operater, pri tem pa mora ostati nepristranski in ne sme
samovoljno zavlačevati postopkov, vendar pa se lahko zgodi, da se postopek ne
more izvesti zaradi pomanjkanja nekaterih podatkov ali nepravilnosti prejetih
podatkov. CEER meni, da bi tudi v takih primerih moral operater narediti vse,
kar je v njegovi moči, da se taki postopki kljub vsemu izvedejo čim prej. Zato
bi morali biti podatki in informacije, ki jih za menjavo dobavitelja potrebuje
operater, zelo jasno določeni in znani v naprej. Pri tem je zelo pomembno, da
pridobivanje teh informacij odjemalcem ne povzroča dodatnega bremena in da
gre za informacije, ki so odjemalcem lahko dostopne, po drugi strani pa je z
vidika operaterja pomembno, da dobi pravilne informacije, da se preprečijo
nezaželene menjave dobavitelja oziroma da ne bi prišlo do zlorabe.
Ker z menjavo dobavitelja odjemalec aktivno sodeluje na energetskem trgu,
morajo po mnenju CEER njegovo željo po menjavi spoštovati vsi udeleženci
energetskega trga, saj se tako krepi tudi zaupanje odjemalca v dobro delujoč
energetski trg, kar bo pripomoglo, da se bo tudi ob naslednji priložnosti želel
aktivno udeležiti aktivnosti na teh trgih. Zato je zelo pomembno, da so ovire
oziroma prepreke za dejansko menjavo dobavitelja zelo omejene. Morebitna
nesoglasja, ki izvirajo iz pogodbe o dobavi, bi se morala reševati v skladu z
nacionalno zakonodajo in zakonodajo na področju pogodbenega prava ter ne bi
smela vplivati na prekinitev postopka menjave dobavitelja.
Zaradi različnih ureditev menjave dobavitelja v posameznih državah članicah se
tudi v praksi pojavljajo razlike glede razlogov za prekinitev ali ustavitev
postopkov zamenjave dobavitelja. Zato bi po mnenju CEER morale države
članice biti zelo previdne pri določanju možnosti, kateri akterji na trgu lahko
vplivajo na prekinitve ali ustavitev menjave dobavitelja.

4.3.5 Sistem zaračunavanja (računi in zaključni računi), izdajanje
računov in način plačevanja
Vloge posameznih akterjev na trgu so razdeljene in vsak akter prevzema svojo
vlogo, tako operater kot tudi dobavitelj energije. Za potrošnika posamezne vloge
teh akterjev niso tako zelo pomembne, še posebej ne, kadar prejemajo enotni
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račun. V teh primerih se želi, kadar ima vprašanja ali pa se s prejetim računom
ne strinja obračati le na enega akterja. Preveč razdeljene vloge bi lahko za
potrošnike povzročile zmedo, saj bi nenehno morali iskati nove informacije o
tem, na koga naj se v zvezi z določenim problemom obrnejo.
Kot je že bilo podano v prejšnjih poglavjih, bi po mnenju CEER morali biti
postopki na maloprodajnem trgu osredotočeni na dobavitelje. Ta pristop bi
olajšali delovanje odjemalcev na maloprodajnem trgu, saj bi se v večini
primerov lahko obračali le na enega akterja na trgu. Ker dobavitelj deluje na
konkurenčnem energetskem trgu, ima zato interes, da v odnosu z odjemalci
deluje proaktivno, moral pa bi biti tudi najbolj pogosta kontaktna točka.
4.3.5.1 Enotni račun
Potrošniki mesečno prejemajo številne račune, kar je lahko nepregledno ali pa
se zgodi, da se posamezen račun spregleda oziroma se strošek na računu ne
poravna. Prav tako menim, da je prejemanje dveh računov za uporabo enega
energenta popolnoma nesmiselno tudi glede na to, da nekateri potrošniki, ki na
trgu niso aktivni, najverjetneje niti ne razlikujejo med dobaviteljem energije in
operaterjem, ki izvaja distribucijo energije do njihovega doma (odjemnega
mesta). Za potrošnike bi bilo veliko enostavneje in pregledneje, če bi bili vsi
stroški za uporabo posameznega energenta ali pa celo za vse energente, ki jih
uporablja, bili pregledno in sistematično zajeti na enem samem računu. To gre
argumentirati tudi z dejstvom, da se na trgu pojavlja vedno več dobaviteljev
energije, ki ponujajo tako električno energijo kakor tudi zemeljski plin, in bi
lahko uporabil enotni račun, s katerim bi potrošnikom poleg različne uporabljene
energije v imenu operaterjev zaračunali tudi strošek uporabe omrežja. To bi
znižalo tudi stroške , in sicer tako dobaviteljem energije kakor tudi operaterjem.
Enotni računi, ki naj bi ga zagotavljali dobavitelji, bi morali biti obvezni.
CEER meni, da je kombiniran oziroma enoten račun, ki ga dobivajo le od enega
akterja na trgu in ki vsebuje strošek energije in omrežnine, v korist odjemalcem.
Pomembno pa je, da regulativni okvir, ki ga določijo nacionalni regulativni
organi, zagotavlja jasne določbe in pravila o tem, kako so stroški operaterjev,
ki jih dobavitelj zaračuna obravnavajo (npr. v čigavem imenu in za čigav račun
se posamezni stroški zaračunavajo). To je še posebej pomembno z vidika
finančnega tveganja operaterjev in dobaviteljev, ko se soočajo z neplačevanjem
odjemalcev.
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4.3.5.2 Zaključni račun
Zaključni račun (poračun) bi morali odjemalci prejeti v najkrajšem možnem
času, kar naj bi bilo znotraj dveh tednov ali najpozneje v šestih tednih.
Kot končni račun je tukaj obravnavan račun, ki ga prejme odjemalec od starega,
prejšnjega dobavitelja po izvedeni menjavi dobavitelja. V skladu s tretjim
energetskim paketom, mora kupec prejeti zaključni račun najpozneje v šestih
tednih od dejanske zamenjave dobavitelja.180
Izdaja zaključnega računa zaradi menjave dobavitelja energije pa je povezana
z zvedenim popisom števca, kar je pomembno, saj mora stari oziroma dosedanji
dobavitelj izvesti poračun porabljene energije glede na odčitano stanje števca
in izdati zaključni račun.
Tudi CEER ugotavlja, da bi s pametnimi števci (smart meters) in prilagojenimi
informacijskimi sistemi, skupaj z ustreznim regulativnim okvirom za upravljanje
s podatki iz meritev, postopek za obračunavanje lahko postal enostavnejši za
dobavitelje, zato bi tak račun bilo mogoče posredovati tudi prej, (npr. v roku
dveh tednov). Ne glede na navedeno pa pametni števci ne bi smeli predstavljati
pogoja za vzpostavitev krajšega obdobja za izdajo končnega računa.
4.3.5.3 Način plačevanja
Odjemalcem bi morala biti na voljo vsaj dva različna načina plačevanja, ki sta
lahko dostopna in vsaj eden od obeh načinov bi moral biti za odjemalce
brezplačen.
Kot način plačila je tukaj mišljen način, kako je plačilo (npr. položnica) izvedeno,
npr. plačevanje prek elektronskega bančništva ali direktna obremenitev
(trajnik). Zelo je pomembno, da imajo odjemalci možnost izbire med različnimi
načini plačevanja, ki so lahko dostopni. Širok izbor plačilnih metod, ki ne sme
ustvarjati diskriminiranja med odjemalci, pa nenazadnje zahteva tudi tretji
energetski paket.181
Ker nekateri načini plačila (elektronsko bančništvo ali direktna obremenitev)
povzročajo malo ali skoraj nič stroškov, bi moralo odjemalcem biti zagotovljeno,
da je vsaj en način plačila zagotovljen brez dodatnih stroškov. Drugi načini
plačevanja se lahko zagotavljajo proti plačilu, vendar z najmanjšimi možnimi
stroški za odjemalca.
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Točka (j) prvega odstavka Priloge Direktive 2009/72/ES in Direktive 2009/73/ES.
Točka (d) prvega odstavka Priloge Direktive 2009/72/ES in Direktive 2009/73/ES.
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Za posebno skupino odjemalcev, kot so ranljivi odjemalci, bi morali dobavitelji
zagotoviti še posebej ugodne načine plačila, ki bi se lahko razlikovali od
običajnih. Pri tej skupini odjemalcev je potreben individualen pristop, da se jim
zagotovi najugodnejši oziroma najprimernejši način plačevanja.
4.3.5.4 Metode plačila
Odjemalcem bi morala biti na voljo izbira različnih plačilnih metod in plačilnih
obdobij, od katerih bi vsaj ena morala biti mesečno plačevanje
Poleg zagotovitve različnih načinov plačevanja pa je pomembna tudi frekvenca
obračunavanja. Tako bi moralo biti odjemalcem omogočeno, da lahko izbirajo
tudi med različnimi načini obračunavanja njihove porabe, ki je lahko tudi del
ponudbe dobavitelja in je dogovorjena s pogodbo. Na splošno velja, da mora
biti odjemalcem zagotovljeno obračunavanje njihove energije po dejanski
porabi.
Po eni strani je frekvenca obračunavanja lahko sredstvo, ki ga uporabljajo
dobavitelji pri oblikovanju svojih ponudb, po drugi strani pa morajo tudi
odjemalci imeti možnost izbire glede frekvence izdajanja računov in obdobij
zaračunavanja.
CEER meni, da bi se lahko zagotovilo razumno število frekvenc obračunavanja,
ki pa se lahko tudi dodatno zaračunajo po razumljivih cenah, ki so dostopne
odjemalcem. Ti dodatni stroški in razlikovanje teh stroškov med ponudbami
morajo biti odjemalcem znani v naprej, v času, ko se odločajo med posameznimi
ponudbami.
Glede na javne raziskave, ki jih je izvedel CEER, je bilo ugotovljeno, da je en
mesec (tudi zaradi uvedbe pametnih števcev) najkrajše razumno obračunsko
obdobje in pogostost izdajanja računov za gospodinjske odjemalce.
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Že na Državljanskem forumu za energijo (London forum) leta 2010 je bilo
ugotovljeno, da je obravnavanje pritožb ključna podlaga za zaščito odjemalcev,
ves sistem zaščite pa se poruši, če ni učinkovitega obravnavanja in ukrepanja
pri pritožbah. Potrošniki so na dokaj kompleksnem energetskem trgu izgubljeni,
izkušnje pa tudi kažejo, da potrošniki hitro odnehajo in se načeloma manj
pritožujejo, zato je potrebna jasna ločitev odgovornosti. Obravnavanje pritožb
mora biti jasno vgrajeno v sistem in poslovni proces pri dobaviteljih, potrebna
pa je tudi jasna ločitev odgovornosti pri dobaviteljih. Nacionalni regulativni
organi so prav tako dolžni nadzirati ta sistem.182
Prav tako je bil med sklepi Državljanskega foruma za energijo leta 2015 ponovno
podan poziv k strogemu izvajanju ukrepov pred nepoštenimi poslovnimi
praksami. V zvezi s tem so bili nacionalni regulativni organi in potrošniški organi,
potrošniške organizacije in drugi odgovorni organi pozvani, naj temu primerno
uskladijo svoje dejavnosti v zvezi z reševanjem sporov, še posebej glede
alternativnega reševanja sporov.183
Pritožba (complaint) je na podlagi definicij ERGEG 184 opredeljena kot pritožba
zoper dobavitelja ali operaterja (distribucijskega operaterja ali operaterja
distribucijskega sistema). Spor (dispute) pa se opredeljuje kot prepir ali
nesoglasje med pogodbenimi strankami, potrošniki na eni strani in operaterji
oziroma dobavitelji energije na drugi strani.185
Pri reševanju sporov na področju energetskega prava je zelo pomembno, da se
zaščiti pravice gospodinjskih odjemalcev oziroma potrošnikov. V skladu s tretjim
energetskim paketom (Direktiva 2009/72/ES in Direktiva 2009/73/ES) morajo
države članice na splošno in še posebej nacionalni regulativni organi omogočiti,
spremljati in nadzirati med drugim tudi pritožbe potrošnikov.
Da se potrošnikom omogoči pravica do pritožbe, morajo države članice jasno
določiti postopke reševanje sporov, ki bodo zagotavljali preglednost in pravično

Povzeto po Conclusions of the 3rd meeting of the Citizens' Energy Forum, London,
21. - 22. 10. 2010.
183
Povzeto po Conclusions of the 8th meeting of the Citizens' Energy Forum, London,
23. - 24. 2. 2016.
184
Guidebook of Definitions, ERGEG Customer Focus Group, Final Version, ERGEG,
Bruselj, 10. 11. 2005, str. 1.
185
Prav tam, str. 2.
182
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reševanje sporov. V večini držav članic so ti postopki in kontaktni podatki
ustreznih organov navedeni na samih računih, ki jih izdajajo izvajalci storitev
(distribucija oziroma dobava), v pogodbah, sklenjenimi med njimi ali na spletnih
straneh nacionalnih energetskih regulatorjev ali izvajalcev storitev. Čas za
rešitev posameznega spora ni enotno določen, saj direktivi tretjega
energetskega paketa nalagata le obvezo, da morajo biti rešeni v najkrajšem
možnem času, zato so ti postopki v različnih državah članicah različno dolgi.186
Za spremljanje in nadzor je po mnenju ACER in CEER187 treba najprej definirati
tri stvari:
1. definirati spor potrošnika. V nekaterih državah članicah188 obstaja pravna
definicija kaj zajema pritožba potrošnika, vendar pa so opredelitve med
posameznimi državami članicami različne. Vsem je enotno, da gre za
primere, ko potrošnik prijavi neko nezadovoljstvo glede prejetega blaga ali
storitve. V večini držav članic se pritožbe naslavljajo na organe v pisni obliki;
2. nacionalna zakonodaja mora jasno določiti organe, ki so pristojni za
odločanje v posameznih sporih, o katerih mora biti potrošnik informiran. Te
informacije lahko potrošnik najde na računu, v pogodbi ali brošurah ali v
kombinaciji naštetih možnosti, v večini držav članic pa so informacije
odstopne tudi na spletu;
3. nacionalni regulativni organ mora imeti dostop do informacij, ki se nanašajo
na pritožbe, da jih lahko nadzoruje. Zato morajo biti informacije o vseh
pritožbah, naslovljenih na operaterje, dobavitelje energije ali na organe,
pristojne za alternativno reševanje sporov dostopne nacionalnim
regulativnim organom.

5.1.1 Opredelitev postopkov v javnem interesu in zasebnem interesu
Zakonodaja EU se veliko ukvarja z vzpostavitvijo učinkovitega varstva
potrošnikov na področju energije, odgovornost za varovanje potrošnikovih
pravic pa nalaga posameznim državam članicam, da potrošnike zaščitijo in jim
dajo večjo pogajalsko moč pri sklepanju pogodb za distribucijo ali pogodb o
dobavi električne energije ali zemeljskega plina. Tako tudi tretji energetski paket
podrobneje ureja zaščito potrošnikov. Zakonodaja EU pa se ukvarja tudi z
varstvom potrošnikov na splošno (na vseh področjih), ki vključujejo med drugim

ACER/CEER annual report on the results of monitoring the internal electricity and
natural gas markets in 2013, Customer protection and empowerment, Director's
version, ACER/CEER, Bruselj, 6. 8. 2014, str. 32.
187
Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity and Natural Gas
Markets in 2014, ACER/CEER, 30. 11. 2015, str. 224-225 (v nadaljevanju Annual Report
2014, ACER/CEER).
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Glede na osnutek letnega poročila ACER/CEER za leto 2015 imajo zakonsko
opredeljene pritožbe potrošnikov Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Estonija, Nemčija, Velika
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tudi nepoštene poslovne prakse, preglednost pogodb, ki jih sklepajo, pogodbe
na daljavo ali t. i. pogodbe od vrat do vrat.
Z varstvom potrošnikov se praviloma ukvarjajo posamezne institucije v sistemu
varstva potrošnikov, kjer gre lahko za vladne, nevladne ali neprofitne
organizacije in združenja, ki so podrobneje predstavljeni v poglavju 6. Vloga
posameznih institucij v sistemu varstva v javnem interesu in ki se ukvarjajo z
varstvom potrošnikov na splošno ali pokrivajo varstvo potrošnikov na
določenem geografskem ozemlju oziroma varstvom potrošnikov na posameznih
področjih (npr. v energetskem pravu).
Poleg postopkov v javnem interesu, kjer se želi hkrati pomagati čim večji skupini
potrošnikov oziroma potrošnikom v posamezni panogi, pa je za potrošnike zelo
pomembno, da se jim zagotovi tudi postopke v zasebnem interesu. Ko se
namreč posamezen potrošnik sreča z določenim vprašanjem, na katerega ne
pozna odgovora in odgovora tudi ne najde na spletu ali v veljavni zakonodaji ali
te ne razume oziroma je ne razume dovolj dobro, potrebuje pomoč. Prav tako
potrošnik potrebuje pomoč, kadar se z ravnanjem svojega operaterja ali
dobavitelja energije ne strinja ali pa ni prepričan, ali je njegovo ravnanje res v
skladu z veljavno zakonodajo oziroma ali so mu bile z določenim ravnanjem
kršene njegove pravice. V teh primerih mora biti potrošniku omogočeno, da
lahko na enostaven in razumljiv način pridobi vse potrebne informacije in da je
seznanjen z organi, na katere se lahko obrne, in postopki, ki jih lahko uporabi
v primeru morebitnih sporov.
Kadar pride do nesoglasij med potrošniki in operaterji oziroma dobavitelji
energije lahko to zajetno vpliva na potrošnike, še posebej če gre za skupino
ranljivih odjemalcev (nizki prihodki, brezposelnost, telesne hibe itd.). Po mnenju
Georga189 potrošniki v takih primerih želijo in potrebujejo informacijo o tem,
kako se lahko najučinkoviteje pritožijo, kaj lahko pričakujejo od pritožbenih
postopkov, in kako postopati v primeru, kadar s pritožbo spora ne uspejo rešiti
na način, kot so si želeli oziroma predstavljali. Njihova želja je rešiti spor ali
nesoglasje oziroma vsaj pridobiti ustrezne informacije in pojasnila, zakaj to ni
možno, včasih pa želijo le opravičilo.
Tako imajo potrošniki na področju energetskega prava številne možnosti
uveljavljanja svojih pravic, kadar pride do spora med njimi in njihovimi
dobavitelji energije ali operaterji. V primeru nesoglasja se lahko neposredno
obrnejo na akterja na trgu, ki je v sporu nasprotna stran (dobavitelj oziroma
operater). Posamezne spore in pritožbe v nekaterih državah članicah rešujejo
tudi nacionalni regulativni organi, na podlagi tretjega energetskega paketa in

George M., Graham C. in Lennard L.: Future services: putting things right complaints
handling and dispute resolution in the utilities, Report for the Consumer Action Network,
Centre for Utility Consumer Law, University of Leicester, Oktober 2005, str. 10.
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nenazadnje tudi na podlagi Direktive 2013/11/EU pa jim je zagotovljeno tudi
alternativno reševanje sporov.
V nadaljevanju so predstavljeni postopki, ki jih imajo na voljo potrošniki, kadar
uveljavljajo varstvo v zasebnem interesu. Ne glede na v nadaljevanju
opredeljene postopke in uveljavljanje alternativnega reševanja potrošniških
sporov pa imajo potrošniki zmeraj možnost pravico iskati tudi v okviru rednih
sodnih postopkov v posamezni državi članici.

5.1.2

Razmejitev posameznih sporov

Potrošniki imajo na podlagi tretjega energetskega paketa (Direktiva 2009/72/ES
in Direktiva 2009/73/ES) pravico do preglednih, enostavnih in poceni postopkov
pri obravnavi svojih pritožb v primeru njihovega nezadovoljstva glede izvajanja
storitev ali kvalitete blaga.190
V prvo skupino sodijo spori, ki nastanejo med potrošniki in njihovimi operaterji
(distribucijskim operaterjem za električno energijo in operaterji distribucijskih
sistemov na zemeljskem plinu). Potrošniki svojega operaterja ne morejo
zamenjati, saj je ta odvisen od območja na katerem je potrošnik priključen na
sistem električne energije ali zemeljskega plina. Po drugi strani pa imajo
operaterji, med drugim tudi zaradi naravnega monopola, večjo pogodbeno moč
v primerjavi s potrošniki. V Sloveniji je za reševanje teh sporov pristojna
Agencija za energijo, kot nacionalni energetski regulator.
V drugo skupino sodijo spori med potrošniki in njihovimi dobavitelji. V skladu s
tretjim energetskim paketom imajo vsi potrošniki pravico, da njihov dobavitelj
električne energije ali zemeljskega plina zanje opravljajo kakovostne storitve in
obravnavajo pritožbe. Takšni postopki, tudi izvensodnega reševanja sporov,
morajo omogočati pošteno in hitro reševanje sporov, ki bi morali biti rešeni,
kadar je to le mogoče, v treh mesecih. Ti postopki pa morajo določati tudi sistem
povračil ali odškodnin, kadar je to upravičeno.
5.1.2.1 Vsebina sporov med potrošniki in operaterji
Priporočila, ki jih je začel izdajati ERGEG in nato CEER se večinoma nanašajo na
spore, ki izvirajo iz razmerij med potrošniki in dobavitelji energije, vendar pa je
pomembno, da nacionalna zakonodaja uredi tudi spore, ki izvirajo tudi iz
razmerij med operaterji in potrošniki. Iz priporočil, 191 ki jih je leta 2010 izdal
ERGEG, izhaja, da so priporočila izdana tako za spore med potrošniki n
dobavitelji kakor tudi za spore med potrošniki in operaterji. Vendar pa so bila ta
priporočila zelo splošna in so se nanašala predvsem na informacije, ki jih je
190
191

Priloga 1, Direktive 2009/72/ES in Priloga 1 Direktive 2009/73/ES.
GGP Complaint Handling, 2011.
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treba zagotoviti potrošnikom glede načina pritožbe, o različnih možnih načinih,
kako lahko potrošnik poda svojo pritožbo, o dejstvu, da je pritožbene postopke
treba zakonsko jasno in pregledno urediti, da je potrebno določiti odškodninske
sheme, zagotoviti alternativno reševanje sporov ter da morajo nacionalni
regulatorni organi spremljati podatke glede podajanja pritožb in samih
postopkov reševanja sporov.
Stališče CEER, da se je pozneje osredotočil predvsem na spore, ki izvirajo iz
razmerij med potrošniki in njihovimi dobavitelji energije je razumeti na podlagi
dejstva, da je za potrošnike ključnega pomena, da ima potrošnik stik le z enim
akterjem na trgu in se mu ni treba ukvarjati z vprašanji, kdo je pristojen za
reševanje morebitnih nesoglasij. Zato slovenska zakonodaja in tudi nekatere
druge nacionalne zakonodaje držav članic posebej urejajo spore, ki nastanejo
med potrošniki in operaterji, ter spore, ki nastanejo med potrošniki in njihovimi
dobavitelji energije. Če se potrošnik ne strinja z ravnanjem svojega dobavitelja,
lahko dobavitelja kadarkoli zamenja z drugim, ki nastopa na energetskem trgu.
Zamenjava operaterja pa v večini držav članic ni mogoča, saj se potrošnik lahko
priključi le na sistem električne energije ali zemeljskega plina tistega operaterja,
ki to gospodarsko javno službo opravlja na območju, na katerem se potrošnik
želi priključiti.
5.1.2.2 Vsebina sporov med potrošniki in dobavitelji energije
Direktivi tretjega energetskega paketa na področju pritožb še posebej
obravnavata spore med potrošniki in izvajalci storitev. Med možnimi postopki
reševanja sporov je posebej izpostavljeno alternativno reševanje sporov, saj je
to mogoče brez vključevanja rednih sodišč, postopki so veliko krajši in v večini
držav članic za potrošnike tudi brezplačni. Ne glede na ponujeno možnost
alternativnega reševanja sporov pa imajo potrošniki še zmeraj možnost, da v
primeru nezadovoljstva r rešitvijo postopkov alternativnega sprožijo postopke
pred rednimi sodišči.
Kot izhaja že iz prejšnjega poglavja, je ERGEG že leta 2010 sprejel priporočila,192
ki se nanašajo na spore, ki izvirajo iz nesoglasij med potrošniki na eni strani ter
operaterji in njihovimi dobavitelji na drugi strani, ter nenazadnje tudi na
alternativno reševanje sporov, s katerimi je dobavitelje in operaterje zavezal,
da morajo slediti odločitvam organov, ki odločajo v postopkih alternativnega
reševanja sporov, čeprav njihove odločitve niso pravno zavezujoče. Prav tako
priporočila posebej poudarjajo, da potrošniki pri tem vseeno obdržijo pravico,
da rešitev spora iščejo s pomočjo preko postopkov pred rednimi sodišči.

192
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5.1.3 Slovenija
Na podlagi Energetskega zakona je za reševanje sporov med potrošniki in
operaterji na področju energetskega prava pristojna Agencija za energijo, z
uveljavitvijo novega Energetskega zakona leta 2014 pa so se njene pristojnosti
bistveno povečale.
Agencija za energijo po javnem pooblastilu odloča v sporih, nastalih med
uporabniki sistema (med katere sodijo tudi potrošniki) in operaterji oziroma
operaterjem trga z električno energijo, in sicer v naslednjih zadevah v zvezi z:
 dostopom do sistema;
 obračunanim zneskom za uporabo sistema;
 kršitvami sistemskih obratovalnih navodil;
 ugotovljenimi odstopanji in zneski za pokrivanje stroškov izravnave
odstopanj ter v zvezi s kršitvami splošnih aktov, ki urejajo odstopanja in
njihovo izravnavo;
 drugimi zadevami, za katere tako določa Energetski zakon.193
Rešuje pa tudi spore, kadar se ti nanašajo na pravice in obveznosti, ki izvirajo
iz neposredno uporabljivega predpisa EU (uredbe), Energetskega zakona ali na
njegovi podlagi izdanega podzakonskega akta ali akta za izvrševanje javnih
pooblastil.194
Pred vložitvijo zahteve za odločanje v sporu, morajo potrošniki na podlagi
Energetskega zakona195 izvesti še predhodni postopek, s katerim od operaterja
zahtevajo odpravo nepravilnosti. Šele če operater ni odgovoril na zahtevo
potrošnika ali je odgovoril negativno, lahko potrošnik zahteva odločanje v sporu
pri Agenciji za energijo. Zahtevo za odločanje in dokazila mora potrošnik vložiti
v 15 dneh od vročitve odgovora operaterja oziroma v 15 dneh od poteka roka
za odgovor, če operater na pisno zahtevo ni odgovoril.
Agencija za energijo ima v zvezi s končno odločitvijo v postopkih odločanja o
sporu med zgoraj navedenimi strankami široka pooblastila, saj lahko:
 odloči o zahtevku stranke;
 stranki naloži ali prepove določeno ravnanje;
 delno ali v celoti razveljavi pogodbo ali drugi akt;
 odloči o zahtevku zaradi preveč ali premalo plačanega zneska omrežnine ali
cene za druge storitve operaterja;
 odloči o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.196

413. člen Energetskega zakona.
Povzeto iz Poročila o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2014, Agencija
za energijo, Maribor, junij 2015, str. 84 (električne energija) in str. 122 (zemeljski plin)
(v nadaljevanju Poročilo energetika 2014, 2015).
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415. člen Energetskega zakona.
196
419. člen Energetskega zakona.
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Zoper odločitev agencije pritožba ni mogoča, obstaja pa sodno varstvo pred
Upravnim sodiščem. Agencija za energijo v upravnem postopku na drugi stopnji
odloča tudi o pritožbi zoper odločbo operaterja o izdaji ali zavrnitvi soglasja za
priključitev.197 Za potrošnike so postopki reševanja sporov in pritožb brezplačni,
saj se za vloge ne zaračunava upravne takse. Glede na kratke roke so ti postopki
tudi zelo hitri, saj mora o zahtevku odločiti v dveh mesecih od vložitve popolne
vloge, ta rok pa je možno podaljšati le s soglasjem vlagatelja zahteve.198
Iz poročila Agencije za energijo199 izhaja, da je Agencija za energijo v letu 2014
prejela 53 zahtev za odločanje na področju električne energije (21 zahtev za
reševanje sporov na prvi stopnji in 32 pritožb zoper soglasje za priključitev na
drugi stopnji) in eno zahtevo za odločanje v sporu na področju zemeljskega
plina.
Agencija za energijo je v svojem poročilu za leto 2014200 poročala tudi o
pritožbah, ki so jih v letu 2014 neposredno prejeli operaterji distribucijskega
sistema zemeljskega plina. Teh je bilo 1.626 in so se večinoma nanašale na
nestrinjanje z izdanim računom, meritve zemeljskega plina in postopek menjave
dobavitelja. Gre za pritožbe potrošnikov, naslovljene neposredno na operaterje
distribucijskih sistemov zemeljskega plina. Glede na to, da je za spore med
operaterji in potrošniki pristojna Agencija za energijo, in ob primerjavi z
dejstvom, da je Agencija za energijo v navedenem letu prejela le eno zahtevo
za odločanje v sporu na področju zemeljskega plina, lahko sklepamo, da so v
letu 2014 operaterji distribucijskih sistemov zemeljskega plina zelo uspešno
reševali vse pritožbe in nestrinjanja s svojimi potrošniki, saj so bili vsi
nesporazumi (razen enega) uspešno rešeni že v sami komunikaciji med
potrošniki in operaterjem.
Zaradi predloga za sprejem novega Zakona o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov je bil v letu 2015 Energetski zakon spremenjen zaradi
uskladitev s predlaganim zakonom. Spremembe so se nanašale na 50. člen in
175. člen Energetskega zakona, ki po novem urejata »izvensodno reševanje
sporov z gospodinjskimi odjemalci v zvezi z dobavo električne energije oziroma
zemeljskega plina« (prej poglavja »obravnava pritožb gospodinjskih odjemalcev
v zvezi z dobavo električne energije oziroma zemeljskega plina«).
Kot je bilo že omenjeno so dobavitelji energije tisti, ki morajo v skladu z
Energetskim zakonom zagotoviti pregleden, enostaven in brezplačen izvensodni
(notranji) postopek obravnave pritožb gospodinjskih odjemalcev električne
energije ali zemeljskega plina pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega
197
198
199
200

Sedmi odstavek 147. člena in tretji odstavek 270. člena Energetskega zakona.
Prvi odstavek 419. člen Energetskega zakona.
Poročilo energetika 2014, 2015, str. 84 in 122.
Poročilo energetika 2014, 2015, str. 121.
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reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z
določbami zakona, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov. Tako
lahko vsak dobavitelj energije samostojno ali skupaj z drugimi dobavitelji v
okviru združenja za dobo štirih let imenuje izvajalca izvensodnega reševanja
sporov, pri katerem lahko potrošnik vloži pobudo za začetek postopka.
Potrošniki lahko uporabijo ta postopek, ki je zanje brezplačen (saj ga mora
plačati dobavitelj oziroma združenje dobaviteljev), kadar njegov dobavitelj
energije ne ugodi v celoti pritožbi potrošnika ali pa vložena pritožba ni rešena v
roku enega meseca od podanega zahtevka.
Energetski zakon žal dobaviteljem ne nalaga (temveč dopušča le kot možnost)
določitev sistema povračil in odškodnin, ki se zagotavljajo potrošnikom za
posamezne kršitve obveznosti v zvezi z dobavo energije, če je to upravičeno
glede na višino škode, težo kršitve in stopnjo odgovornosti.201 Menim, da je to
tudi eden izmed razlogov (ohlapna določba), da dobavitelji energije takega
sistema povračil še niso vzpostavili.
Iz letnega poročila Agencije za energijo202 je razvidno, da se je v letu 2014 zoper
svojega dobavitelja električne energije pritožilo 6.410 potrošnikov, v skladu s
prejšnjo ureditvijo obravnavanja pritožb, ki je veljala v letu 2014, pa se je na
imenovano osebo, kot odgovorno osebo za reševanje sporov med dobavitelji in
potrošniki, obrnil le en potrošnik. Dobavitelji zemeljskega plina so v letu 2014
obravnavali 2.684 pritožb potrošnikov, imenovane osebe pa so prejele dve
pritožbi zaradi nerešenega sporazuma z dobaviteljem zemeljskega plina.203

5.1.4 Avstrija
V Avstriji so na E-Control (nacionalni regulativni organ) v letu 2002 za
potrošnike na področju električne energije in zemeljskega plina ustanovili
pritožbeni organ (Schlichtungsstelle), na katerega se potrošniki lahko obrnejo v
primeru težav s svojim operaterjem ali dobaviteljem energije. V letu 2016 je ta
organ v povezavi z Zveznim ministrstvom za delo, socialne zadeve in varstvo
potrošnikov (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz _
BMASK) postal uradni pritožbeni organ.
Na podlagi Energetskega kontrolnega zakona204 in Zakona o alternativnem
reševanju sporov205 je E-Control sprejel Procesne smernice za reševanje sporov
50. in 175. člen Energetskega zakona.
Poročilo energetika 2014, 2015.
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Poročilo energetika 2014, 2015, str. 83 in 120
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Peti odstavek 26. člena Energetskega kontrolnega zakona - Energie-Control-Gesetz,
E-Control, Uradni list Republike Avstrije, št. 110/2010.
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Prvi odstavek 6. člena Zakona o alternativnem reševanju sporov - Alternative
Streitbeilegung-Gesetz (AStG), Uradni list Republike Avstrije, št. 105/2015.
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v pritožbenem organu E-Control za regulacijo električne energije in zemeljskega
plina (Verfahrensrichtlinien für die Streitschlichtung bei der Schlichtungsstelle
der Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und
Erdgaswirtschaft), kjer so podrobneje urejeni postopki pritožb med potrošniki in
ostalimi udeleženci trga kot npr. operaterji in dobavitelji energije. Postopki so
opredeljeni kot alternativno reševanje sporov in zato ne izključujejo postopkov
pred rednimi sodišči.
Tako kot v Sloveniji je tudi v Avstriji predpogoj za tako reševanje sporov dejstvo,
da se potrošnik najprej obrne neposredno na nasprotno stranko, s katere
storitvijo ali dobavljeno energijo ni zadovoljen in poskuša spor rešiti najprej pri
svojem operaterju ali dobavitelju energije.
V postopku pred E-Control se najprej preveri ali je pritožba zakonita, vendar se
za pridobitev teh podatkov lahko uporablja katerekoli informacije, pridobljene v
postopku. V tem postopku morajo sodelovati tudi nasprotne stranke (operaterji
ali dobavitelji energije) in zagotavljati vse potrebne informacije in dokumente.
Ko organ sprejme odločitev zmeraj najprej poskuša zadevo rešiti po mirni poti,
ima pa pooblastila da izda uradno odločitev (torej izdaja odločbe in sklepe).
Organ lahko strankam predlaga svojo odločitev, stranke pa lahko tudi same
predlagajo načine rešitve spora. Odločitev organa je pravno zavezujoča le, če
se z njo strinjata obe stranki in je izvršljiva tudi pred rednimi sodišči. V primeru
da organ v postopku ni ugotovil zatrjevane kršitve, se postopek zaključi.
Najpogosteje je razlog za spore oziroma pritožbe dejstvo, da imajo potrošniki
premalo informacij ali pa so te tako kompleksne, da jih težko razumejo.
Na podlagi letnega poročila E-Control206 je bilo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
na pritožbeni organ E-Control naslovljeno skupno 2.412 pisnih vprašanj, kar je
bistveno manj kot v letu 2014, ko je bilo 3.178 vprašanj. Največ pritožb se je
nanašalo na izdane račune, menjavo dobavitelja in težave pri plačevanju
računov.
Na podlagi podatkov, posredovanih ACER in CEER za pripravo letnega
poročila,207 je razvidno, da so v Avstriji v letu 2014 pritožbeni organi za
alternativno reševanje sporov, ki deluje v okviru E-Control prejeli 34,43 pritožbe
na 100.000 prebivalcev.208
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JAHRESBERICHT 2015, E-CONTROL, Dunaj, 31. 12. 2015, str. 67, 68.
Annual Report 2014, 2015, ACER/CEER.
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5.1.5 Nemčija
Nemčija izvensodnega reševanja sporov nima sistemsko urejenega na zvezni
ravni,
ima
pa
nekaj
zasebnih
in
javnih
poravnalnih
organov
(Verbraucherschlichtungstellen), ki so praviloma na deželni ravni. Od leta 2011
imajo t. i. poravnalni organ (Schlichtungstelle Energie), ki so ga ustanovili
dobavitelji energije in organizacijo, ki se ukvarja z varstvom potrošnikov na
splošno (Verbraucherzentrale Bundesverbad). V Nemčiji še zmeraj poteka
postopek implementacije Direktive 2013/11/EU, zakonodajni postopek pa je že
blizu sprejetja akta.209
Potrošniki se lahko na svoje izvajalce storitev obrnejo na različne načine: z
dopisom, po telefaksu, e-pošti ali telefonu. Poleg tega imajo od oktobra 2015
telefonsko storitev za potrošnike, kjer so potrošnikom na voljo vse informacije
vsak delovni dan.210 Najprej morajo poskušati nesporazum s svojim izvajalcem
storitev rešiti med sabo (predhodni postopek). V kolikor energetska podjetja
(operaterji ali dobavitelji energije) na pritožbo potrošnikov ne odgovorijo v roku
štirih tednov, imajo potrošniki na voljo tožbo v postopkih pred rednimi sodišči
ali pa se lahko obrnejo na zasebne in javne poravnalne organe, kar predstavlja
alternativno možnost rešitev spora.
Največ pritožb se nanaša na kršitve določb iz pogodbe, na izdane račune in
obračune energije in tudi na slabo kakovost izvajalca storitev. Prav tako se je
večina poizvedb in pritožb nanašala na isto skupino podjetij. Ugotavljajo tudi,
da se potrošniki večinoma pritožujejo zaradi izpada ali zamude pri računih za
energijo ali zamude pri plačilu ali obračunu kreditnih točk in bonusov, v skladu
s sistemom v Nemčiji.211
Iz letnega poročila za leto 2015212 je razvidno, da je bilo na nemške zasebne in
javne poravnalne organe naslovljenih 10.368 poizvedb in pritožb potrošnikov.
Večina se je nanašala na področje električne energije, teh je bilo 5.644. 920
prijav in pritožb pa se je nanašalo na zemeljski plin. Skupno 3.804 prijave so se
nanašale na splošne teme iz energetskega zakona in energetske industrije,
glede katerih ima Bundesnetzagentur le delne pristojnosti.

Povzeto po Predlog zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS),
Poročevalec Državnega zbora RS, 13. 7. 2015, str. 20.
210
Jahresbericht 2015, Wettbewerb fördern. Netze ausbauen.Verbraucherinnen und
Verbraucher schützen, Bundesnetzagentur, Bonn, 1. 3. 2016, str. 30 (v nadaljevanju
Jahresbericht 2015, Bonn, 2016) .
211
Jahresbericht 2015, Bonn, 2016, str. 31.
212
Jahresbericht 2015, Bonn, 2016, str. 30.
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5.1.6 Italija
V Italiji imajo od leta 2012 pritožbeni organ za odjemalce energije (Servizio
Conciliazione clienti Energia), ki je bil ustanovljen na podlagi zakonskega
odloka213 in je začel uradno delovati 1. 1. 2016 (poskusno deluje že od 1. 4.
2013).
Pritožbeni organ začne svoje postopke, ki so izvensodni, na predlog končnih
odjemalcev električne energije ali zemeljskega plina, rešuje pa spore med
potrošniki in operaterji, kadar ti v predhodnem postopku potrošniku ne
odgovorijo ali je odgovor za potrošnika negativen. Celoten postopek poteka
elektronsko, spremlja pa ga tretja oseba (arbiter), ki je nepristranski izšolani
mediator. Končna odločitev v postopku ali poravnava je na podlagi 1965. člena
Italijanskega civilnega zakonika214 zavezujoča.215
Nacionalni regulativni organ (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico) je v času poskusnega delovanja poskušal izboljšati učinkovitost
pritožbenega organa med drugim tudi na podlagi povratnih informacij
potrošnikov. Na podlagi tega je nacionalni regulativni organ v letu 2014 sprejel
številne ukrepe, ki so začeli učinkovati 1. 7. 2015.216
Iz letnega poročila217 je razvidno, da je v prvih dveh letih delovanja (1. 4. 2013
do 31. 3. 2015) pritožbeni organ prejel skupaj 2.506 pritožb. Največkrat so se
potrošniki obrnili na domače potrošniške organizacije (v 45 % primerov), v 22 %
pa so potrošniki izrecno zahtevali posredovanje pritožbenega organa.
Na podlagi podatkov, posredovanih ACER in CEER za pripravo letnega poročila,
218
je razvidno, da so v Italiji v letu 2014 na 100.000 prebivalcev dobavitelji
prejeli 580,07 pritožbe, operaterji 28,12 pritožbe, pritožbeni organ za
alternativno reševanje sporov 2,35 pritožbe, neposredno na regulatorja pa je
bilo naslovljenih 75,23 pritožbe na 100.00 prebivalcev.

44. člen zakonskega odloka, Legislative Decree no. 93/11.
Italian Civil Code
215
Povzeto po Annual report to the agency for the cooperation of energy regulators and
to the european commission on the regulatory activities and the fulfilment of duties of
the italian regulatory authority for electricity, gas and water, Report 389/2015/I/com,
31. 7. 2015, str. 160 (v nadaljevanju Annual Report, Italija, 2015).
216
Annual Report, Italija, 2015, str. 160.
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Annual Report, Italija, 2015, str. 161.
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Annual Report 2014, ACER/CEER, 2015, str. 129.
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5.2 POSTOPKI MENJAVE DOBAVITELJA
Z vidika potrošnikov bi morala biti energija, ki jo uporabljajo, varna, po razumni
ceni, pa tudi trajnostna. V zadnjem času potrošnike vedno bolj zanima zelena
energija (proizvedena iz obnovljivih virov energije). Ko se soočajo z izbiro
ponudnika energije, morajo potrošniki imeti dostop do primerljivih in jasnih
informacij o storitvah, preglednih cenah v primerjalnikih ponudb, orodij za
spremljanje porabe energije, imeti pa morajo tudi možnost menjave svojega
dobavitelja energije.219
Osnovna pravila, ki urejajo menjavo dobavitelja, se nahajajo v obeh direktivah
tretjega energetskega paketa (Direktiva 2009/72/ES in Direktiva 2009/73/ES),
države članice pa so bile zavezane te določbe ustrezno implementirati v svojo
nacionalno zakonodajo. Ob tem pa so morale upoštevati tudi zakonodajo, ki
ureja varstvo potrošnikov na splošno in se nahaja tako v zakonodaji EU, kakor
tudi v posamezni nacionalni zakonodaji. Osnovne zahteve, ki sem jih upoštevala
pri primerjalni analizi so predvsem čas, določen za menjavo dobavitelja in
omejitve pri menjavi (izvedba menjave katerikoli dan v tednu) ter možnost
vplivanja na prekinitev ali ustavitev postopka menjave.220
Za lažje razumevanje posameznih določb obeh direktiv je Evropska komisija leta
2010 izdala posebna pojasnila k posameznih zahtevam direktiv.221 Na področju
menjave dobavitelja se ta pojasnila nanašajo na same račune in izdajo
zaključnega računa, katerega vsebino bom obravnavala v poglavju Vsebina in
informacije na računu. Tako mora biti zagotovljeno, da gospodinjski odjemalci
prejmejo zaključni račun, ki sledi zamenjavi dobavitelja, najpozneje v roku
šestih tednov po dejanski zamenjavi dobavitelja.
V državah članicah EU sta se razvila dva različna modela postopkov menjave
dobavitelja. V prvem t. i. »osnovnem modelu« menjave dobavitelja nastopajo
štirje akterji:
- odjemalec, ki uporablja energijo in ki je v pogodbenem razmerju z
dobaviteljem;
- stari dobavitelj energije, ki mu je dobavljal energijo pred izvedeno menjavo;
- novi dobavitelj energije, ki bo dobavljal energijo po izvedeni menjavi
dobavitelja, in
- operater (distribucijski operater električne energije ali operater
distribucijskega sistema zemeljskega plina), ki dostavlja energijo odjemalcu.

Valant J.: Consumer protection in the EU, Policy overview, European Parliamentary
Research Service, Evropski parlament, september 2015, str. 10.
220
Povzeto po GGP, 2012.
221
Interpretative Note on Directive 2009/72/EC concerning common rules for the
internal market in electricity and Directive 2009/73/EC concerning common rules for the
internal market in natural gas, Commission Staff Working Paper, Evropska Komisija,
Bruselj, 22. 1. 2010.
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V drugem, »razširjenem modelu«, ki so ga uporabile tudi nekatere države
članice, pa se na trgu pojavlja tudi peti akter oziroma udeleženec, in sicer v
vlogi neodvisnega organa. Ta neodvisni organ organizira in koordinira izmenjavo
podatkov med vsemi udeleženci trga, med katere sodijo tudi podatki, povezani
z menjavo dobavitelja. Na tak način prevzame naloge, ki so v »osnovnem
modelu« naložene operaterju.222
V skladu z direktivama iz tretjega energetskega paketa mora biti menjava
dobavitelja izvedene brez kakršnihkoli stroškov za gospodinjskega odjemalca.
Dolgo časa se je v energetskem pravu razpravljalo, ali to pomeni tudi, da lahko
dobavitelj energije, kateremu je pogodbo o dobavi odpovedal gospodinjski
odjemalec pred iztekom v pogodbi določenega obdobja, takemu odjemalcu
zaračuna pogodbeno kazen ali ne. CEER je maja 2016 na podlagi sklepov,
sprejetih na osmem Forumu državljanov za energijo (»Citizens' Energy Forum«
ali »London Forum«) v Londonu,223 izdal dokument s svojimi stališči glede
finančnih obveznosti gospodinjskih odjemalcev zaradi predčasne odpovedi
pogodbe o dobavi.224 CEER tako odobrava plačilo t. i. pogodbenih kazni zaradi
predčasne odpovedi pogodbe o dobavi, kadar je bil odjemalec jasno in v celoti
v naprej (pred podpisom pogodbe) seznanjen o obstoju obveznosti takega
plačila v primeru predčasnega prenehanja pogodbe o dobavi, in le v primeru,
kadar iz same pogodbe izhaja, da je imel zato odjemalec tudi neke koristi (ne
samo dobavitelj). Kadar so pogodbe o dobavi sklenjene za nedoločen čas in
nimajo fiksne cene energije, je po mnenju CEER take pogodbene kazni težje
opravičiti, zato tak način ni primeren za pogodbe o dobavi energije s
spremenljivo ceno energentov, kjer gospodinjski odjemalec prevzame celotno
tveganje glede spreminjanja cene na trgu. Tako so pogodbene kazni zaradi
predčasne odpovedi pogodbe o dobavi dopustne le, kadar je odjemalec zaradi
določene časovne zaveze deležen tudi neke ugodnosti, poleg same oskrbe z
energijo, kot so npr. energetski pregledi naprav za energetsko učinkovitost in
zavarovanja. Dobavitelj bi moral v takih primerih dokazati, da gre za določene
dodatne stroške, ki opravičujejo pogodbeno kazen v primeru predčasne
prekinitve pogodbe o dobavi.225

Povzeto po Development of Best Practice Recommendations for Customer Switching
in the Energy Community, Customer Switching Study, bofest consult, GmbH, 19. 2.
2013, str. 4-7 (v nadaljevanju Development of Best Practice, 2013).
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Forum je leta 2007 prvič organizirala Evropska komisija kot Forum državljanov za
energijo. Forum se organizira enkrat na leto v Londonu in ima veliko podporo
organizacije OFGEM, ki je nacionalni regulativni organ v Veliki Britaniji. Namen foruma
je ustvariti konkurenčne, energetsko učinkovite in pravične maloprodajne trge za
potrošnike. Ima tudi več delovnih skupin, ki se ukvarjajo s posameznimi vprašanji s
foruma (npr. ranljivi odjemalci, preglednost cen).
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CEER Position paper on early termination fees, (Ref: C16-CEM-90-06), CEER, 17. 5.
2016.
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Prav tam, str. 2.
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5.2.1 Vloga posameznih akterjev na energetskem trgu (potrošnik,
dobavitelj, operater) pri postopku menjave dobavitelja
Kot je že opisano, se pri »osnovnem modelu« menjave dobavitelja pojavljajo
štirje akterji (odjemalec kot potrošnik, stari dobavitelj, novi dobavitelj in
operater). V »razširjenem modelu« pa nekatere naloge operaterja, ki se
večinoma nanašajo na izmenjavo podatkov, prevzame neodvisni organ kot peti
akter v postopku menjave.
Na strani odjemalca se pojavljata dve skupini odjemalcev, gospodinjski
odjemalci in večinoma tudi mali poslovni odjemalci na eni strani ter veliki
odjemalci (večinoma velika podjetja), ki pa v tej nalogi niso obravnavani.
Postopek menjave dobavitelja lahko večinoma izvedejo gospodinjski odjemalci
sami, lahko pa za to pooblastijo svojega novega dobavitelja. Ker potrošniki
nimajo veliko znanja in informacij glede delovanja trga in postopkov menjave
dobavitelja je zanje veliko enostavneje, ceneje in brez dodatnih naporov, če to
obveznost preložijo na novega dobavitelja. V teh primerih odjemalec podpiše
pogodbo o dobavi z novim dobaviteljem, večinoma pa novi dobavitelji
potrebujejo tudi nekaj informacij, ki se praviloma nahajajo na zadnjem računu
gospodinjskega odjemalca. Menjava dobavitelja je za gospodinjskega odjemalca
brezplačna, vendar pa mora vseeno preveriti pogodbene pogoje stare pogodbe
o dobavi, ki se nanašajo na morebitno predčasno odpoved pogodbe o dobavi.
Kadar je s pogodbo odjemalec dobil neke koristi ali druge ugodnosti, in je cena
energije »zamrznjena« za čas trajanja pogodbe, je plačilo pogodbene kazni (kot
odškodnine dobavitelju, ker se je zanašal na izvršitev pogodbe v celoti)
upravičeno, kar je tudi mnenje CEER.226
Novi dobavitelj v primeru ustreznega pooblastila od odjemalca pridobi vse
potrebne informacije in uredi vse potrebno za zamenjavo dobavitelja. V
celotnem postopku ima tako vlogo, da posreduje zahtevo za zamenjavo
operaterju, v nekaterih državah članicah tudi posreduje obvestilo staremu
dobavitelju. V primeru nepravilne ali nepopolne vloge je tudi odgovoren, da
pomanjkljivosti odpravi in o vsem obvešča odjemalca.
V postopku menjave stari dobavitelj ne sodeluje aktivno. Potrebno je le
predložiti dokazilo, da je bil ustrezno obveščen o menjavi dobavitelja oziroma
da je bila stara pogodba o dobavi ustrezno odpovedana. V nekaterih državah
članicah ima stari dobavitelj možnost ugovarjati menjavi dobavitelja, npr. iz
razloga, da obveznosti iz stare pogodbe o dobavi niso bile poravnane oziroma
da mora odjemalec zaradi predčasne odpovedi pogodbe poravnati tudi
pogodbeno kazen.

226

Prav tam.
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Postopek menjave v »osnovnem modelu« izvede operater. Po prejetju zahteve
za menjavo dobavitelja preveri resničnost prejetih podatkov (številka merilnega
mesta, številka števca, podatki o odjemalcu in plačniku itd.) oziroma novemu
dobavitelju posreduje vse ustrezne informacije, ki jih ta potrebuje (npr. stanje
števca na dan zamenjave). V primeru nepravilne ali pomanjkljive vloge mora
dobavitelja pozvati k dopolnitvi in mu dati zadosten čas, da nepravilnosti
odpravi.
V »razširjenem modelu« menjave dobavitelja se v postopku menjave pojavi še
en, od dobaviteljev in operaterjev neodvisen organ, ki prevzame nalogo zbiranja
podatkov in upravljanja s temi podatki. Na trgih z električno energijo bi lahko to
nalogo prevzel operater trga (market operator), ki deluje kot neodvisen organ.
Ta naloga se lahko izvaja tudi prek spletne platforme, ki zagotavlja izmenjavo
informacij, ne pa tudi shranjevanja informacij v zvezi z menjavo dobavitelja.227

5.2.2 Slovenija
V Sloveniji so bile zahteve, ki izhajajo iz tretjega energetskega paketa in se
nanašajo na menjavo dobavitelja implementirane z novim Energetskim
zakonom leta 2013. Postopek menjave je urejen enotno tako za gospodinjske
kot tudi za druge, negospodinjske odjemalce. Tako lahko menjavo dobavitelja
izvede odjemalec sam, v imenu in za račun odjemalca pa lahko menjavo
dobavitelja na podlagi ustreznega pooblastila, izvede tudi novi dobavitelj. Tudi
v poglavjih, ki urejajo menjavo dobavitelja,228 je jasno določeno, da mora
operater storiti vse potrebno, da se menjava dobavitelja izvede najpozneje v
21. dneh (treh tednih) od vložitve popolne zahteve, odjemalcem pa se menjava
dobavitelja ne sme zaračunati. Prav tako je tudi določeno, da mora odjemalec
po menjavi prejeti zaključni račun najpozneje šest tednov po začetku dobave
novega dobavitelja. Postopek menjave dobavitelja bi lahko ustavil le operater v
primeru, če novi dobavitelj ne bi izpolnjeval zakonskih zahtev. Stari dobavitelj
nima možnosti ustaviti, prekiniti ali kakorkoli motiti postopka menjave
dobavitelja. Podrobneje bi menjava dobavitelja morala biti urejena v Sistemskih
obratovalnih navodilih na področju električne energije229 ter v uredbi Vlade na
področju zemeljskega plina,230 vendar pa navedena akta do danes še nista bila
sprejeta. Na spletnih straneh distribucijskega operaterja, podjetja SODO, d.o.o,
je do 20. 7. 2016 potekala javna obravnava Sistemskih obratovalnih navodil za
distribucijski sistem električne energije (SONDSEE), na Ministrstvu za
infrastrukturo pa pripravljajo predlog Uredbe o delovanju trga z zemeljskim
plinom, ki bo prav tako podrobneje urejala postopke menjave dobavitelja.
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Development of Best Practice, 2013, str. 6
Določbe 40. in 162. člena Energetskega zakona.
Peti odstavek 40. člena Energetskega zakona.
Sedmi odstavek 162. člena Energetskega zakona.
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Iz poročila Agencije za energijo231 je razvidno, da je v letu 2014 je na področju
električne energije menjavo izvedlo 23.430 gospodinjskih odjemalcev (od
32.368 vseh izvedenih menjav dobavitelja). Na področju zemeljskega plina je
bilo izvedenih 3.413 menjav dobavitelja gospodinjskim odjemalcem (od vseh
4.688 menjav).232 Število menjav skozi leta rahlo upada v primerjavi z letom
2012, ko je Slovenija dosegla največje število menjav dobaviteljev. Tako je v
letu 2012 dobavitelja električne energije menjalo kar 48.794 gospodinjskih
odjemalcev233 in dobavitelja zemeljskega plina 9.984 gospodinjskih
odjemalcev.234
V letu 2015 je, delno tudi zaradi kampanje Zveze potrošnikov Slovenije število
zamenjav dobaviteljev električne energije bilo bistveno večje, saj je svojega
dobavitelja električne energije zamenjalo kar 66.450 (od tega okoli 55.481
potrošnikov)235 vseh končnih odjemalcev, dobavitelja zemeljskega plina pa
8.290 končnih odjemalcev.236

5.2.3 Avstrija
Avstrija ima enotni sistem menjave dobavitelja tako za gospodinjske kot tudi za
negospodinjske odjemalce, postopek menjave pa je urejen s področnima
zakonoma237 in uredbo238 nacionalnega regulativnega organa E-Control.
Postopek menjave se začne, ko po podpisu nove pogodbe o dobavi novi
dobavitelj pošlje zahtevo za menjavo dobavitelja operaterju. Dobavitelj po
elektronski pošti posreduje operaterju seznam vseh odjemalcev, s katerimi je v
prejšnjem mesecu sklenil nove pogodbe o dobavi. Če ne obstajajo nobene ovire,
se menjava izvede v 15 delovnih dneh. Operater mora preveriti, ali so
posredovani podatki o odjemalcih pravilni oziroma ali se ujemajo z njegovimi
podatki. V primeru napak se seznam posreduje nazaj dobavitelju vsaj 11
delovnih dni pred predvideno menjavo, hkrati pa se seznam odjemalcev, ki želijo
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2014, Agencija za energijo,
Maribor, junij 2015, str. 68 (v nadaljevanju Poročilo o stanju na področju energetike
2014, 2015).
232
Pomembnejši kazalniki na področju oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom
za leto 2014, Agencija za energijo, Maribor, maj 2015, str. 8.
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Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2012, Agencija za energijo,
Maribor, julij 2013, str. 60.
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Pomembnejši kazalniki na področju oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom
za leto 2012, Agencija za energijo, Maribor, junij 2013, str. 8.
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Maribor, julij 2016, str. 69.
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Prav tam, str. 110.
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(Elekrizitätwirtschaft und Organisationsgesetz, Uradni list Republike Avstrije, št.
110/2010) in 123. člen Zakona o industriji zemeljskega plina (Gastwitschahtgesetz,
Uradni list Republike Avstrije, št. 107/2011).
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Verordnung der E-Control über den Wechsel, die Anmeldung, die Abmeldung und den
Widerspruch (Wechselverordnung 2014, WVO 2014)
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zamenjati dobavitelja, posreduje tudi posameznemu staremu dobavitelju, ki
preveri, ali obstajajo ovire za menjavo dobavitelja (npr. pogodba, vezana na
določen čas). Operater nato potrdi menjavo dobavitelja in informacijo posreduje
novemu dobavitelju.239 Postopek menjave naj bi se v prihodnosti spremenil, saj
so v postopku ustanavljanja novega, neodvisnega organa, ki bo aktivno vključen
med drugim tudi v postopke menjave dobavitelja. Tako naj bi iz »osnovnega
modela« prešli na »razširjeni model«.
V letu 2014 so v Avstriji zaznali velik porast menjave dobaviteljev tako na
področju zemeljskega plina kot tudi na področju električne energije, saj je bilo
menjav v tem letu več, kot v kateremkoli letu pred tem od odprtja energetskih
trgov. Razlog za to naj bi bil projekt »Ustavite stroške energije« (EnergiekostenStop campaign), ki jo je v prvi polovici leta izvedla avstrijska organizacija za
varstvo potrošnikov (Verein für Konsumenteninformation, VKI), po drugi strani
pa naj bi z menjavo potrošniki dosegli velike prihranke pri stroških energije. 240
Tako je v letu 2014, glede na letno poročilo,241 svojega dobavitelja zamenjalo
159.000 gospodinjskih odjemalcev električne energije in 58.500 gospodinjskih
odjemalcev zemeljskega plina. Število vseh menjav se je v primerjavi z letom
2013 povečalo za 80 %.

5.2.4 Nemčija
V Nemčiji so osnove menjave dobavitelja energije določene v
Energiewirtschaftsgesetz,242
podrobneje
pa
postopek
ureja
uredba
243
Gasnetzzugangsverordnung.
Menjava dobavitelja (Lieferantenwechsel)
električne energije ali zemeljskega plina je zagotovljena tako potrošnikom, ki so
lastniki nepremičnine, kakor tudi najemnikom nepremičnin. Pri menjavi
dobavitelja ni potrebno sklepati nove pogodbe o distribuciji, saj ta ostane pri
potrošniku.244 Pri postopku menjave potrebujejo potrošniki nekatere
informacije, kor npr. svoje osebne podatke, številko merilne naprave električne
energije ali zemeljskega plina, ime dosedanjega dobavitelja in številko
odjemalca. Potrošniki lahko pooblastijo svojega novega dobavitelja energije, da
v njihovem imenu uredi vse, kar je potrebno v zvezi z odpovedjo obstoječe

Development of Best Practice, 2013, str. 47.
Povzeto po Marktbericht 2015, Nationaler Bericht an die Europäische Kommission, EControl, str. 32.
241
Tätigkeitsbericht 2014, E-Control, 31. 12. 2014, str. 30.
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Energiewirtschaftsgesetz – EnWG, 7. 7. 2005, BGBl. I S. 1970, 3621, zadnja
sprememba 19. 2. 2016, BGBl. I S. 254.
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Gasnetzzugangsverordnung - GasNZV, 3. 9. 2010, BGBl. I S. 1261, zadnja
sprememba 31. 8. 2015 BGBl. I S. 1474
244
Baur J. idr.: Regulierung in der Energiewirtschaft, Ein Praxishandbuch, Carl
Heymanns Verlag, 2011, str. 951-952.
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pogodbe o dobavi z dosedanjim dobaviteljem, pozorni pa morajo biti pri
odpovednem roku dosedanje pogodbe o dobavi energije.245
Na podlagi letnega poročila246 nemškega nacionalnega regulativnega organa,
Bundesnetzagentur se je število menjav dobavitelja električne energije od leta
2006 drastično povečalo. Tako je v letu 2014 kar 43,2 % gospodinjskih
odjemalcev sklenilo nove pogodbe o dobavi električne energije z lokalnimi
dobavitelji električne energije, kar je zelo zanimivo v primerjavi s številom
gospodinjskih odjemalcev, ki se oskrbujejo na podlagi t.i. osnovne oskrbe
(Grundversorgung) in jih je 32,8% v primerjavi z vsemi gospodinjskimi
odjemalci v Nemčiji.
V letu 2014 je svojega dobavitelja zemeljskega plina prav tako zamenjalo tudi
približno en milijon gospodinjskih odjemalcev (kar predstavlja 8,4 % vseh
gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina v Nemčiji).247

5.2.5 Italija
Tudi v Italiji je postopek menjave dobavitelja enotno urejen za gospodinjske in
negospodinjske odjemalce. Po podpisu pogodbe o dobavi novi dobavitelj
posreduje zahtevek za menjavo operaterju in obvestilo staremu dobavitelju, ki
ne more ustaviti ali prekiniti postopka menjave. Obvestilo je potrebno
posredovati vsaj en mesec pred predvideno menjavo dobavitelja, kar pomeni,
da mora odjemalec na menjavo čakati vsaj en mesec. Operater potrdi zahtevo
za menjavo, če ni ugotovljenih nobenih ovir, in novemu dobavitelju posreduje
vse potrebne tehnične podatke (npr. številko merilnega mesta). Stari dobavitelj
je o odobreni menjavi obveščen prek dostopnih podatkov. Postopek menjave naj
bi se v prihodnosti spremenil, saj tako kot v Avstriji tudi v Italiji ustanavljajo
neodvisni organ, ki bo vodil postopke menjave.248
Glede na Poročilo o stanju trga,249 ki sta ga za leto 2014 izdala ACER in CEER,
je postopek menjave dobavitelja v Italiji še zmeraj nespremenjen. Postopek
menjave naj bi se v prihodnosti spremenil, saj so v postopku ustanavljanja
novega, neodvisnega organa, ki bo aktivno vključen med drugim tudi v postopke
menjave dobavitelja. Tako naj bi iz »osnovnega modela« prešli na »razširjen
model«.

Povzeto po Wechsel des Stromoder Gaslieferanten: Worauf Sie achten sollten,
Bundesnetzagentur, Bonn, junij 2015.
246
Jahresbericht 2015, Bonn, 2016, str. 10.
247
Jahresbericht 2015, Bonn, 2016, str. 13.
248
Povzeto po Development of Best Practice, 2013, str. 49.
249
Annual Report 2014, 2015, ACER/CEER, str. 127.
245

72

V letu 2014 je na področju električne energije vsaj enkrat menjalo dobavitelja
9,6 % vseh odjemalcev,250 na področju zemeljskega plina pa 6,5 % vseh
odjemalcev.251 Število menjav se je v primerjavi z letom 2013 na obeh področjih
povečalo.

5.3 VSEBINA IN INFORMACIJE NA RAČUNIH
Za namene te naloge je kot račun za energijo (električno energijo oziroma
zemeljski plin) mišljena izjava (poslana po pošti ali elektronski pošti), ki jo
ponudnik storitev pošlje svojemu gospodinjskemu odjemalcu po ustaljeni praksi
in, ki vsebuje informacije o porabi energije posameznega gospodinjskega
odjemalca (dejanska poraba ali ocenjena vrednost porabe) ter informacije, ki se
nanašajo na izračun zneska za plačilo v zvezi s porabljeno energijo.252
Tretji energetski paket (Direktiva 2009/72/ES in Direktiva 2009/73/ES) jasno
določa, da morajo biti potrošnikom na voljo jasne in razumljive informacije o
njihovih pravicah v zvezi z energetskim sektorjem.253 Prav tako pa so upravičeni
tudi do preglednih informacij o primerljivih cenah, o splošnih pogojih tako za
uporabo sistema kot tudi za dobavo energije.
Vse te informacije se ne morejo nahajati le na računih, ki jih izdajajo izvajalci
storitev, pač pa so povezane tudi z informacijami, objavljenimi na spletnih
straneh dobaviteljev, operaterjev, nacionalnih regulativnih organov ali drugih
udeležencev na energetskih trgih, ter informacijami, ki so potrošnikom dostopne
preko drugih dokumentov, kot. so npr. pogodbe o dostopu ali dobavi, dobavni
pogoji, splošni pogoji za dostop itd.
Na podlagi raziskave, ki jo je leta 2012 izvedel CEER,254 je bilo ugotovljeno, da
skoraj vse države članice, ki so tudi članice CEER, gospodinjskim odjemalcem
zagotavljajo informacije o odstotkih posameznega vira energije,255 ki ga
Annual report to the agency for the cooperation of energy regulators and to the
European commission on the regulatory activities and the fulfillment of duties of the
Italian regulatory authority for electricity, gas and water, Report 389/2015/I/com, 31.
7. 2015, str. 14.
251
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dobavljajo; večina je že leta 2012 imela vzpostavljeno skupno kontaktno točko
tako za električno energijo, kot tudi za zemeljski plin, polovica držav članic pa
je pripravila energetski kontrolni seznam.
Iz priporočil CEER glede informacij potrošnikom o virih električne energije256 je
možno potrošnike razvrstiti v tri kategorije. Prvih informacije sploh ne zanimajo,
druga skupina potrošnikov išče informacije, ki so vredne zaupanja in tretja,
najmanjša skupina potrošnikov, so tisti, ki so veliko bolj angažirani in želijo
prejemati zelo podrobne informacije. Potrošniki bi po mnenju Klassove257 morali
biti pri postopkih na področju energetskega trga bolj aktivni in imeti bolj
centralizirano vlogo, s tem pa bi lahko pripomogli tudi k zanesljivosti sistema.
Podrobnejša analiza CEER v letu 2013258 je pokazala, da je v državah članicah
gospodinjskim odjemalcem na voljo veliko informacij o stroških in virih energije.
Veliko informacij, ki se nanašajo na strošek energije, je na voljo na samih
računih za energijo, medtem ko je informacije o virih energije možno najti na
spletu (izjemo predstavlja prikaz proizvodnih virov električne energije, ki mora
biti na računu). Poročilo259 pa tudi razkriva, da se nekatere informacije o stroških
energije (npr. dodatni stroški gospodinjskih odjemalcev zaradi shem za
energetsko učinkovitost) ali virih energije (npr. geografski izvor plina) na
računih ne pojavljajo pogosto. V nekaterih državah članicah imajo potrošniki na
voljo veliko informacij o stroških energije in tudi o virih energije (npr. Belgija,
Nemčija, Velika Britanija), v nekaterih državah članicah (npr. Grčija) pa so te
informacije dokaj skope.
Pri zagotavljanju informacij so najbolj aktivni nacionalni regulativni organi, kar
je povsem razumljivo, saj je to ena izmed njihovih pomembnejših nalog. Iz
analize260 je razvidno, da so v nekaterih državah članicah (Avstrija, Belgija,
Portugalska in tudi Slovenija) bolj aktivni kot v drugih (Grčija, Madžarska in
Malta). V nekaterih državah članicah, kot npr. v Belgiji, Nemčiji in na
Nizozemskem, pa lahko gospodinjski odjemalci črpajo informacije iz več
različnih virov, ki jim jih zagotavljajo različni udeleženci na trgu.
Informacije potrošnikov so bile tudi predmet letnega poročila za leto 2014, ki
ga skupaj pripravljata ACER in CEER.261 Na podlagi njunih ugotovitev ima
polovica držav članic pravno zavezo, da morajo biti potrošniki obveščeni o
CEER Advice on customer information on sources of electricity, REF: C14-CEM-7080, CEER, Bruselj, 4. 3. 2015, str. 11.
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spremembi cene v določenem številu dni, v nekaterih državah članicah pa
dobavitelj v primeru pogodbe o dobavi za določen čas po določeni ceni, ne glede
na okoliščine cene energenta v tem obdobju ne sme spremeniti. V večini držav
obstaja pravna zaveza, da je potrebno potrošnike obvestiti tudi v primeru
spremembe drugih komponent cene energije (omrežnina, davki ali druge
dajatve), vendar pa v praksi to dejansko izvajajo le nekatere države članice.262
V letnem poročilu263 so predstavljene tudi informacije, ki so dostopne
potrošnikom na njihovih računih. Večina držav članic prek računov zagotavlja
informacije o obdobju uporabe energenta, informacijo, ali gre za dejansko
porabo ali ocenjeno porabo, in razdelitev cene; informacijo o skupni kontaktni
točki na računu prikazuje polovica držav članic, med njimi ni Slovenije. Med
drugim pa so preverjali tudi obstoj informacij, ki so se nanašale na: informacije
glede pravnega varstva, informacije o menjavi dobavitelja, plačilne možnosti,
informacije o dobavitelju in operaterju, trajanje pogodbe, energetske vire,
primerjalnik ponudb itd.

5.3.1 Pravica do enotnega računa
Tretji energetski paket (Direktiva 2009/7 2/ES in Direktiva 2009/73/ES) ne
vsebuje izrecnih zahtev po izdajanju enotnega računa, vendar pa je enotni račun
pomemben element pristopa k potrošniku. Z njim mu je namreč omogočeno
plačevanje celotne storitve oskrbe z električno energijo ali zemeljskim plinom z
enim računom, ne glede na to, da se oskrba nanaša na dejavnost, ki jo
praviloma izvajata dve ločeni podjetji (operater in dobavitelj energije). Operater
in dobavitelj se morata o podrobnostih načina izvajanja enotnega računa in
posredovanja podatkov dogovoriti s posebnim sporazumom. Lahko pa se enoten
račun nanaša tudi na oskrbo z več različnimi energenti ali celo na številne
storitve, ki jih za potrošnike izvajajo različni ali tudi isti izvajalci storitev. Tako
je enotni račun možen za več energentov skupaj (npr. električna energija,
zemeljski plin in toplota) ali pa združuje tudi različne druge storitve (npr.
komunalne storitve, telefonija).

5.3.2 Opredelitev obveznih informacij na računu
Vsebina obveznih informacij, ki morajo biti objavljene na izdanih računih,
izhajajo posredno iz neobvezujočih priporočil, ki jih je izdajal naprej ERGEG in
nato CEER, ter iz zahtev po poročanju posameznih držav članic ACER in CEER
za namene priprave letnega poročila o stanju na področju energetike. Tako je iz
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letnega poročila ACER/CEER264 za leto 2014 razvidno, da so od držav članic
zahtevali informacije o obstoju informacij na računih, ki se nanašajo na:
- skupno kontaktno točko,
- informacijo potrošnikom glede reševanja sporov,
- menjavo dobavitelja,
- informacije o dobavitelju in operaterju,
- obdobje uporabe sistema ali uporabe energenta,
- razčlenitev cene,
- dejansko/ocenjeno oziroma predvideno porabo,
- trajanje pogodbe,
- energetske vire,
- primerjalnik ponudb itd.

5.3.3 Slovenija
V Sloveniji so obvezne vsebine računov opredeljene v posameznih zakonih, ki
urejajo vsak svoje področje (npr. Zakon o DDV, Zakon o trošarinah itd. in tudi
Energetski zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti). Informacije,
ki naj bi bile zajete na računih za energijo in se nanašajo posebej na potrošnike,
niso zakonsko posebej urejene. So pa z zakonom dosledno implementirane
zahteve tretjega energetskega paketa glede obveščenosti potrošnikov glede
njihovih pravic, dostopnosti do skupne kontaktne točke in energetskega
kontrolnega seznama, primerjalnika ponudb itd.
Agencija za energijo je na svoji spletni strani265 objavila vsebine, ki naj bi jih
vsebovali računi za energijo, vendar se te vsebine nanašajo le na strukturo
oziroma razdelitev stroškov energije in distribucije ter ostale prispevke in
dajatve.
Tako je končni znesek za plačilo dobavljene električne energije za vse odjemalce
sestavljen iz naslednjih postavk:
 cene električne energije, ki se oblikuje prosto na trgu;
 omrežnine:
 omrežnine za prenos in
 omrežnine za distribucijo;
 prispevkov:
 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
(OVE in SPTE);
 prispevek za energetsko učinkovitost (URE);
 prispevek za delovanje operaterja trga;
Povzeto po Annual Report 2014, ACER/CEER, str. 122.
http://www.agen-rs.si/obrazlozitev-racuna
za
električno
energijo
http://www.agen-rs.si/web/portal/obrazlozitev-racuna2 za zemeljski plin.
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in



 trošarine na električno energijo in
davka na dodano vrednost (DDV).266

Končni znesek za plačilo dobavljenega zemeljskega plina pa je za vse vrste
odjemalcev sestavljen iz naslednjih postavk:
 cene za zemeljski plin kot energent (€/Sm3);
 omrežnine:
 omrežnine za distribucijo, ki se obračunava glede na priključno moč,
zakupljeno letno zmogljivost (predvidena količina letnega odjema) ter
količino odjema zemeljskega plina
 omrežnine za meritev količine odjema(porabe) zemeljskega plina, ki
je odvisen od velikosti in vrste merilne naprave, lastništva merilne
naprave ter odgovornosti za vzdrževanje in menjavo merilne naprave
 prispevkov, dajatev in trošarine (prispevek za energetsko učinkovitost,
okoljska dajatev - CO2, prispevek za OVE in SPTE, trošarina);
 davka na dodano vrednost (DDV).267
Energetski zakon vsebuje še nekaj določb, kjer so zahtevane posamezne
vsebine informacij na računu, ko morajo npr. dobavitelji na področju električne
energije na računu prikazati sestavo proizvodnih virov energije.268
Imajo pa na podlagi zakona269 gospodinjski odjemalci pavico do enotnega
računa, kadar tako zahtevajo oziroma se tako dogovorijo s svojim dobaviteljem
energije. V tem primeru jim dobavitelji na enem t. i. enotnem računu
zaračunavajo energijo kot blago v svojem imenu ter v imenu operaterja strošek
uporabe sistema in druge prispevke, ki jih na podlagi zakona zaračunavajo
operaterji (npr. dodatek za delovanje operaterja trga električne energije,
prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, prispevek za
energetsko učinkovitost, okoljsko dajatev CO2). Operater in dobavitelj se o
podrobnostih načina izvajanja enotnega računa in posredovanja podatkov
dogovorita v sporazumu, katerega vzorec potrdi oziroma pripravi Agencija za
energijo.

Obrazložitev računa, Oblikovanje cene električne energije za odjemalce, Agencija za
energijo.
267
Obrazložitev računa, Agencija za energijo.
268
42. člen Energetskega zakona.
269
Četrti odstavek 114. člena in 249. člen Energetskega zakona.
266

77

5.3.4 Avstrija
V Avstriji je vsebina računa jasno določena že v samem Zakonu o industriji na
področju električne energije in njene organizacije270 in Zakonu o industriji
zemeljskega plina.271 Tako področna zakona jasno določata obvezne sestavine
računa in zahtevata, da so informacije na računih za končne odjemalce jasne,
pregledne in predstavljene na potrošniku razumljiv način. Računi se lahko
izstavljajo ločeno za dobavo in distribucijo, lahko pa se izda tudi enotni račun.
Jasno je tudi določeno, da mora biti energija na računih izražena v cent/kWh.
Dovoljeno je izstavljanje elektronskih računov, čeprav pa ima potrošnik zmeraj
pravico do računovodskega poročanja v papirni obliki, vendar jim lahko izvajalci
storitev zaračunajo dodatne stroške le v primeru vmesnih obračunov.
Obvezne informacije, ki jih mora vsebovati račun, so:
- informacija o uporabi morebitne opreme na sistemu (npr. uporaba števca);
- količinsko opredeljena uporaba sistema v kW;
- odčitki, ki so bili uporabljeni za obračun, in kdo jih je odčital (operater,
odjemalec sam, daljinsko odčitavanje, računska določitev odčitka);
- poraba energije v obračunskem obdobju in primerjava z enakim obdobjem;
- na računih za zemeljski plin mora biti zaračunana kurilna vrednost kWh/m³;
- možnost lastnega odčitavanja števca s strani odjemalca;
- kontaktni podatki v primeru nesreč;
- informacije o postopkih za reševanje morebitnih sporov.
Primer in podrobna obrazložitev računa za električno energijo in zemeljski plin
so objavljeni tudi na spletni strani nacionalnega regulativnega organa EControl.272
Zakonsko so predpisane tudi vse ostale informacije, ki morajo biti potrošnikom
brezplačno na voljo in jih lahko dobijo v pisni obliki in so tudi objavljene na
spletnih straneh dobaviteljev in operaterjev. Te informacije se nanašajo
predvsem na kontaktne podatke dobavitelja ali operaterja, veljavne cene,
informacije o pravicah potrošnikov, postopke in pravice v primeru reševanja
sporov itd.

81. člen Zakona o industriji na področju električne energije in njene organizacije
(Elektrizitätswirtschaft und Organisationsgesetz, Uradni list Republike Avstrije, št.
110/2010).
271
126. člen Zakona o industriji zemeljskega plina (Gaswirtschaftgesetz, Uradni list
Republike Avstrije, št. 107/2011).
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5.3.5 Nemčija
V Nemčiji so vsebina oziroma obvezne informacije na računu urejene v
Energiewirtschaftsgesetz – EnWG,273 ki kot obvezne vsebine računa določajo
podatke o izdajatelju računa kakor tudi kontaktne podatke, kamor se potrošnik
lahko obrne s svojimi vprašanji (med temi informacijami mora biti tudi
elektronski naslov); informacije, ki se nanašajo na pogodbo (trajanje pogodbe,
veljavne cene, možnost odpovedi in obveznosti potrošnika v primeru odpovedi);
informacije v povezavi z merilno napravo (številka odjemalca oziroma merilnega
mesta in številka merilne naprave); informacije v zvezi s porabo energije
(ocenjena poraba v obračunskem obdobju ali začetno in končno stanje števca,
ki meri porabo energije); primerjava porabe s preteklimi leti; informacije o
odčitavanju merilnih naprav; informacije o pravicah potrošnikov, ki se nanašajo
na reševanje sporov, ter na kateri organ se lahko obrnejo idr.
Na nacionalnem regulativnem organu Bundesnetzagentur ugotavljajo, da
obstaja veliko zanimanje za informacije, ki se nanašajo na energetske teme in
so objavljene na spletu. Zato Bundesnetzagentur na svoji spletni strani objavlja
obsežne informacije za potrošnike, ki se nanašajo na označevanje električne
energije, pametne števce, vprašanja in odgovore potrošnikov, menjavo
dobavitelja in ne nazadnje na cene in stroške, ki se nanašajo na samo energijo
in tudi priključitev na omrežje.274

5.3.6 Italija
V Italiji imajo zakonsko zavezo, da morajo biti potrošniki obveščeni o spremembi
cene energije 60 dni v naprej (informacija pa se mora nanašati ločeno tako na
fiksni del cene energije kakor tudi na variabilni del cene).275 Ker so v skladu s
tretjim energetskim paketom države članice morale vzpostaviti skupno
kontaktno točko, je v Italiji to nalogo prevzel nacionalni regulativni organ, ki je
odgovoren za vzpostavitev in delovanje te točke in ki potrošnikom omogoča
dostop do vseh pomembnih informacij o njihovih pravicah in trgu. Nacionalni
regulativni organ pa je na področju električne energije in zemeljskega plina
pripravil tudi t. i. Energetski kontrolni seznam, kar izhaja iz letnega poročila.276
Na podlagi informacij iz osnutka letnega poročila ACER in CEER za leto 2015277
imajo italijanski operaterji in dobavitelji energije, ki izdajajo račune

40. in nadaljnji člen Energiewirtschaftsgesetz – EnWG.
Povzeto po Jahresbericht 2015, Bonn, 2016, str. 33.
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Annual Report 2014, 2015, ACER/CEER, str. 121.
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Annual Report 2014, 2015, ACER/CEER, str. 123.
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Neuraden osnutek Annual Report on the Results of Monitoring the Internal Electricity
and Natural Gas Markets in 2015, Customers protection, ACER/CEER, Bruslej (neuraden
osnutek na dan 25. 5. 2016), str. 34 in 35.
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potrošnikom, na njih devet priporočenih informacij od skupaj 14.278 Na računih
se med drugim nahajajo informacije o dobavitelju, odjemalcu, plačniku računa,
naslov dobave, številka prevzemno - predajnega mesta, številka merilne
naprave, datum izdaje računa, rok za plačilo, razčlenitev postavk na računu,
način izvedene meritve porabe energije, informacija o primerjalniku ponudb
itd.279 Dobavitelji so zavezani redno periodično pošiljati račune za energijo v
skladu z določili pogodbe o dobavi. Praviloma račune pošiljajo mesečno ali na
dva meseca.
Na računu za električno energijo in zemeljski plin se potrošnikom zaračunavajo
porabljena energija, strošek za uporabo distribucijskega sistema, takse,
davščine, na področju električne energija pa se kot posebna postavka
zaračunava tudi strošek za sistem.280
V Italiji vsebino in informacije na računih za oskrbo z električno energijo in
zemeljskim plinom potrjujejo pristojni organi. Struktura računa je predpisana v
naprej, račun pa mora vsebovati tudi vnaprej določene izraze in definicije, k
uporabi katerih so za vezani tudi vsi dobavitelji.281

5.4 DEFINICIJA IN PRAVICE RANLJIVEGA ODJEMALCA
Tretji energetski paket (Direktiva 2009/72/ES in Direktiva 2009/73/ES) je
državam članicam jasno naložil, da morajo definirati in ustrezno zaščititi ranljive
odjemalce. Pri izvedbi te naloge so države članice uporabile zelo različne ukrepe,
ki jih je mogoče razvrstiti v štiri skupine: a) finančna podpora; b)zaščita
potrošnikov; c) informiranost in ozaveščanje potrošnikov; in d) energetska
učinkovitost.282

5.4.1 Slovenija
Energetski zakon ranljivih odjemalcev med svojimi definicijami ni posebej
definiral, jih pa obravnava v posebnih poglavjih zakona, ki določajo nuno oskrbo
Priporočene informacije na računu se nanašajo na dejansko porabo, primerjavo
porabe, informacijo o skupni kontaktni točki, pravico do reševanja sporov, informacije o
menjavi dobavitelja, možnosti plačila, informacije o operaterju in dobavitelju energije,
obdobje odjema, razčlenitev postavk na računu, ocenjeno vrednost porabe, trajanje
pogodbe, energetske vire energije in informacijo o primerjalniku ponudb.
279
Povzeto po Energy Billing in the Mediterranean Countries, Doc Med13-15GA-5.4,
MEDREG, supported by the European Union, junij 2013, str. 10-16. (v nadaljevanju
Energy Billing, 2013).
280
Brochure For Energy Consumers Rights In Italy, Medreg, Italija, str. 4-5.
281
Energy Billing, 2013, str. 37.
282
Pye S. in Dobbins A.: Energy poverty and vulnerable consumers in the energy sector
across the EU: analysis of policies and measures, Policy Report, May 2015 (v
nadaljevanju Pye, 2015).
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na področjih električne energije in zemeljskega plina. Tako predstavljata 51.
člen in 176. člen Energetskega zakona, ki urejata nujno oskrbo za ranljive
odjemalce, dejansko implementacijo določb sedme točke 3. člena Direktive
2009/72/ES in tretje točke 3. člena Direktive 2009/73/ES.
Na področju električne energije so ranljivi odjemalci tisti gospodinjski odjemalci,
ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih socialnih okoliščin
ter bivalnih razmer ne morejo zagotoviti drugega vira energije za gospodinjsko
rabo, ki bi jim povzročila enake ali manjše stroške za najnujnejšo gospodinjsko
rabo. Takih odjemalcev distribucijski operater ne sme odklopiti oziroma jim ne
sme omejiti odjema pod količino oziroma pod priključno moč, ki je glede na
okoliščine283 nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in zdravja
odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo284.
Status ranljivega odjemalca lahko izkaže gospodinjski odjemalec, ki je pred
prejetjem obvestila o nameravanem odklopu s strani svojega operaterja na
Center za socialno delo podal vlogo za dodelitev redne denarne socialne
pomoči.285 Tako so v skupino ranljivih odjemalcev vključeni tisti gospodinjski
odjemalci, ki so zaradi različnih okoliščin nenadno ostali brez rednih prihodkov
in so v postopku reševanja svojega finančnega problema, torej za obdobje med
izpadom prihodka do prejetja redne denarne socialne pomoči. Operater
ranljivega odjemalca tako ne sme odklopiti ali mu omejiti odjema energije pod
količino, ki je glede na okoliščine nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja
življenja in zdravja tega odjemalca ali oseb, ki z njim prebivajo.
5.4.1.1 Nujna oskrba
Vsi ranljivi odjemalci pa v skladu s slovensko zakonodajo niso upravičeni do
nujne oskrbe. Nujna oskrba v smislu Energetskega zakona pomeni, da ranljivi
odjemalci kljub nezmožnosti plačila računov za energijo pod določenimi pogoji
ne smejo biti odklopljeni. Pri tem se ureditev nujne oskrbe na področju
električne energije bistveno razlikuje od ureditve na področju zemeljskega plina.
Če ranljivi odjemalec izpolnjuje pogoje za nujno oskrbo na področju električne
energije,286 se njegov zagrožen odklop prestavi za obdobje nujne oskrbe, pri
tem pa ranljivemu odjemalcu za obdobje trajanja nujne oskrbe stroškov te
energije in omrežnine ni treba plačati, saj jih krije operater.
Do nujne oskrbe niso upravičeni gospodinjski odjemalci, ki niso socialno
ogroženi ali ki lahko npr. problem ogrevanja rešijo bodisi z odpravo razlogov za

Te okoliščine so lahko npr. letni čas, temperaturne razmere, kraj prebivanja,
zdravstveno stanje in druge podobne okoliščine.
284
51. člen Energetskega zakona.
285
Redna denarna socialna pomoč je lahko podeljena za določen čas od enega meseca
do enega leta, lahko pa se dodeli tudi trajna socialna pomoč.
286
51. člen Energetskega zakona.
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odklop (plačilo zapadlih računov, odprava razlogov za tehnične motnje drugih
odjemalcev) bodisi si lahko zagotovijo drugačen način ogrevanja (plinski grelci,
ki ne potrebujejo električne energije, ogrevanje na drva itd.). Ne glede na
navedeno pa med najpogostejše razloge ogrožanja življenja in zdravja sodi
ogrevanje v zimskem času, za kar pa je v večini primerov potrebna električna
energija, kot npr. kadar je glavni energent olje ali plin, saj je za delovanje take
peči prav tako potrebna električne energija. Po drugi strani pa odklop električne
energije gospodinjskemu odjemalcu s centralno ogrevanim stanovanjem v
bloku, kjer je večje število stanovanj, ne pomeni ogrožanja življenja in zdravja.
Ogrevanje tudi ni problem v poletnem času ali v prehodnih obdobjih, kadar
temperature še niso prenizke.
Odjemalci, ki jim grozi odklop zato, ker operaterju niso plačali omrežnine287 v
predpisanem roku ali ker nimajo veljavne pogodbe o dobavi na svojem
odjemnem mestu,288 morajo biti pred odklopim oziroma skupaj z obvestilom o
predvidenem odklopu obveščeni o možnosti nujne oskrbe, o dokazilih, ki jih
morajo za pridobitev tega statusa predložiti in o rokih, v katerih morajo
predložiti ta dokazila. Operater na podlagi vloge gospodinjskega odjemalca, ki
mu grozi odklop, presodi, ali gre za ranljivega odjemalca ali ne ter ga oskrbuje
na podlagi nujne oskrbe, dokler so izpolnjene okoliščine, ki povzročajo
ogrožanje življenja in zdravja.
Določilo zakona, ki ureja nujno oskrbo, je treba razumeti restriktivno, saj je
dolžnost dokazovanja, da so izpolnjeni pogoji za nujno oskrbo, naloga
gospodinjskega odjemalca, operaterji pa morajo v največji možni meri vnaprej
predpisati, katere pogoje mora gospodinjski odjemalec izpolnjevati in na kakšen
način lahko dokaže njihovo izpolnjevanje. Ta dokazila mora operater jasno
opredeliti v svojih Sistemskih obratovalnih navodilih, ki jih izda na podlagi 144.
člena Energetskega zakona ob upoštevanju pravil in kriterijev, ki jih predpiše
Agencija za energijo. Nova sistemska obratovalna navodila operaterja še niso
bila sprejeta, do takrat pa se uporabljajo Splošni pogoji za dobavo in odjem,
izdani na podlagi predhodnega Energetskega zakona.
Zakonodajalec je že v obrazložitvi predloga novega Energetskega zakona289
navedel, da je ureditev potrebno razumeti kot redko izjemo od pravila, da je
električna energija tržno blago, ki ga je treba kupiti in plačati, ter da le kadar je
ta izjema zelo redko uporabljena, je vpliv na omrežnino tako neznaten, da ne
ogroža koncepta, po katerem je električna energija tržno blago in ne sredstvo
za socialno pomoč.
Omrežnina pomeni znesek, ki ga je za uporabo sistema elektrike dolžan plačati
uporabnik sistema (19. tč. 36. člena Energetskega zakona).
288
To je mesto na distribucijskem sistemu, kjer se izvajata prevzem in predaja električne
energije in na katerem se izvajajo meritve ali drug način ugotavljanja realiziranih količin
odjema električne energije (32. tč. 36. člena Energetskega zakona).
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V primeru nujne oskrbe na področju zemeljskega plina290 pomeni nujna oskrba
le preložitev odklopa za določeno obdobje trajanja nujne oskrbe, pri čemer
strošek plačila energije in omrežnine ostane pri ranljivemu odjemalcu, ki mora
te stroške plačati operaterju po prenehanju nujne oskrbe. Novost, ki jo je na
področju ranljivih odjemalcev električne energije uvedel novi Energetski zakon,
pa je dejstvo, da so stroški nujne oskrbe teh odjemalcev upravičeni stroški
distribucijskega operaterja. To pomeni, da gospodinjskemu odjemalcu, za
katerega operater v postopku ugotovi, da gre za ranljivega odjemalca, ki je
zaradi svoje socialne ogroženosti in drugih razmer upravičen do nujne oskrbe,
ni treba plačati stroškov oskrbe (stroškov električne energije in omrežnine) za
čas, za katerega je bila nujna oskrba odobrena.
V obstoječih Splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije,291 ki so
bili sprejeti na podlagi starega zakona, ureditev nujne oskrbe še ni urejena v
smislu nove ureditve. Ker novi akt (Sistemska obratovalna navodila), v katerem
bi morali biti jasno in podrobneje opredeljeni pogoji za odobritev nujne oskrbe,
dokazila, ki jih mora gospodinjski odjemalec predložiti, postopek odobritev itd.,
še ni bil sprejet, se nujna oskrba, kot posebna storitev za gospodinjske
odjemalce električne energije v taki obliki v praksi še ne izvaja.
Agencija za energijo je julija 2016 izdala Akt o kriterijih in pravilih za
zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo,292 ki podrobneje ureja pravila
in kriterije za zagotavljanje nujne oskrbe ranljivih odjemalcev električne
energije in ki bo v pomoč distribucijskemu operaterju pri pripravi novih
Sistemskih obratovalnih navodil, kjer bo to področje še podrobneje urejeno.
Operater tako v postopku odobritve nujne oskrbe najprej preveri, ali je
gospodinjski odjemalec tudi ranljiv odjemalec, kar se dokazuje s potrdilom
Centra za socialno delo o oddani vlogi za odobritev redne denarne socialne
pomoči. Vloga za odobritev redne denarne socialne pomoči mora biti dana na
Center za socialno delo pred prejetjem obvestila o nameravane odklopu
električne energije zaradi neplačevanja računov.
Za odobritev nujne oskrbe pa mora biti izpolnjen še eden izmed pogojev:
- letni čas in temperaturne razmere, ki se presojajo glede na vrsto stavbe, v
kateri ranljivi odjemalec prebiva in temperaturne razmere, ki bi lahko v
povezavi z načinom prebivanja ogrožale življenje in zdravje ranljivega
odjemalca ter oseb, ki z nji prebivajo,293 in
176. člen Energetskega zakona.
Splošni pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja
električne energije, Uradni list RS, št. 126/07, 37/11 - odl. US, 17/14 - EZ-1.
292
Akt o kriterijih in pravilih za zagotavljanje nujne oskrbe z električno energijo, Uradni
list RS, št. 48/16.
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Distribucijski operater naj bi pri tem upošteval potrdilo upravljavca stavbe o načinu
ogrevanja bivalnih prostorov ranljivega odjemalca v primeru večstanovanjske stavbe, v
primeru individualne stavbe ali večstanovanjske stavbe brez centralnega ogrevanja pa
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-

zdravstveno stanje ranljivega odjemalca ter oseb, ki z njim prebivajo, in ki
se presoja na podlagi dokazila zdravnika, iz katerega mora izhajati, da bi v
primeru odklopa električne energije bilo ogroženo življenje in zdravje
ranljivega odjemalca oziroma oseb, ki z njim prebivajo v istem
gospodinjstvu.294

Na področju zemeljskega plina je ureditev nujne oskrbe ranljivim odjemalcem v
primerjavi z električno energijo ostala nespremenjena. Sama ureditev pravic in
postopkov odobritve nujne oskrbe je smiselno enaka ureditvi na področju
električne energije, prav tako je identična tudi definicija ranljivega odjemalca.
Ureditev se na prvi pogled od električne energije razlikuje le v zavezancu za
plačilo nujne oskrbe. Med tem, ko je strošek nujne oskrbe pri električni energiji
upravičeni strošek operaterja, in ga ranljivemu odjemalcu ni treba plačati, pa
na področju zemeljskega plina nujna oskrba predstavlja le preložitev odklopa v
času, v katerem bi odklop zemeljskega plina lahko pomenil ogrožanje življenja
in zdravja ranljivega odjemalca. Podrobneje ureditev nujne oskrbe na področju
zemeljskega plina ureja tudi Uredba o delovanju trga z zemeljskim plinom,295 ki
je prenehala veljati s sprejetjem novega Energetskega zakona, ji je pa ta
podaljšal uporabo do sprejetja nove uredbe, ki je že v postopku sprejemanja. V
skladu z 28. členom obstoječe Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom se
šteje, da gospodinjski odjemalec izpolnjuje pogoj glede slabega
premoženjskega stanja, če je prejemnik denarne socialne pomoči. Z uredbo pa
je ranljivemu odjemalcu priznana nujna oskrba v zimskem obdobju, ko so
temperature najnižje, torej med 1. oktobrom in 30. aprilom, vendar le za čas,
za katerega je izkazano slabo premoženjsko stanje. Prav tako je tudi ukrep
odloženega odklopa na področju zemeljskega plina po mnenju zakonodajalca
namenjen res skrajnim primerom ogrožanja življenja in zdravja ter bi se moral
zelo redko uporabiti.
Zanimiva je ugotovitev, da je na spletni strani distribucijskega operaterja
električne energije, družbe SODO, d.o.o., navedeno, da če je odjemalec
prejemnik denarne socialne pomoči, do dobave električne energije iz naslova
nujne oskrbe ni upravičen, saj je socialna pomoč oblika pomoči, ki je namenjena
pokrivanju nujnih življenjskih stroškov, kamor spada tudi plačilo računov za
električno energijo. Po drugi strani pa imamo trenutno veljavno Uredbo o
delovanju trga z zemeljskim plinom, ki kot pogoj, da ima gospodinjski odjemalec
slabo premoženjsko stanje, predvideva dejstvo, da je prejemnik denarne
socialne pomoči. Iz navedenega je sklepati, da ureditev nujne oskrbe ranljivih
potrdilo oziroma zapisnik o rednem letnem pregledu kurilnih naprav pristojne
dimnikarske službe, iz katerega mora biti razvidno, da stavba nima centralnega
ogrevanja niti ni v nobenem prostoru možno ogrevanje na trda ali druga goriva.
294
Iz tega potrdila mora izhajati, da ranljivi odjemalec za ohranjanje življenja in zdravja
nujno potrebuje medicinske aparate ali opremo, ki za delovanje potrebuje električno
energijo.
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odjemalcev na področju zemeljskega plina in električne energije ni bila
primerljiva oziroma usklajena že na podlagi stare ureditve, nova ureditev po
sprejetju novega Energetskega zakona pa naj bi to neskladje odpravila, po drugi
strani pa ponovno prihaja do razhajanj, saj je zavezanec za plačilo nujne oskrbe
na področju zemeljskega plina še zmeraj ranljivi odjemalec.
Nujna oskrba bi morala biti podrobneje urejena v sistemskih obratovalnih
navodilih, ki jih morajo izdati operaterji v skladu z novim Energetskim zakonom,
vendar ti akti še niso bili sprejeti, do takrat pa se uporabljajo splošni pogoji za
dobavo in odjem distribucijskega operaterja na področju električne energije ter
splošni pogoji za dobavo in odjem posameznega operaterja distribucijskega
sistema zemeljskega plina.
Kot zaključek je ugotoviti, da po vsebini nujna oskrba na področju električne
energije pomeni oprostitev plačila vseh stroškov za oskrbo z električno energijo
(blaga in storitve), med tem ko gre na področju zemeljskega plina le za
preložitev odklopa ranljivega odjemalca v zimskem času, po preteku tega časa,
pa je ranljivi odjemalec dolžan povrniti vse stroške oskrbe operaterju
distribucijskega sistema. Čeprav se na prvi pogled zdi takšna ureditev krivična,
pa je ugotovitev mogoče upravičiti z dejstvom, da je električna energija
opredeljena kot univerzalna storitev,296 kar pa ne velja za zemeljski plin. Prav
tako je mogoče ogrevanje tudi brez zemeljskega plina, kar pa za električno
energijo težko trditi, ne samo zato, ker je ogrevanje vedno in najbolj enostavno
z električnimi grelci (ki so sicer dolgoročno eden izmed najdražjih načinov
ogrevanja), pač pa tudi zato, ker večina peči, tudi tiste, ki za ogrevanje
uporabljajo druge energente, za svoje delovanje potrebuje električno energijo.
Na področju električne energije v letih 2013 in 2014 ni bil noben gospodinjski
odjemalec oskrbovan pod pogoji nujne oskrbe,297 na področju zemeljskega plina
pa je pravico do nujne oskrbe v letu 2013 uveljavljalo pet odjemalcev in v letu
2014 štirje odjemalci.298 Zanimiv pa je tudi podatek, da je pravico do nujne
oskrbe na področju zemeljskega plina v letu 2015 uveljavljalo kar 25
gospodinjskih odjemalcev,299 med tem ko po podatkih Agencije za energijo,
zahtev za nujno oskrbo na področju električne energije ni bilo. 300

To pomeni, da imajo gospodinjski odjemalci pravico do oskrbe na njihovem območju
z električno energijo določene kakovosti po razumnih, lahko in jasno primerljivih ter
preglednih in nediskriminatornih cenah.
297
Poročilo o stanju na področju energetike 2014, 2015, str. 81.
298
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2014, Agencija za energijo,
Maribor, junij 2015, str. 119.
299
Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015, Agencija za energijo,
Maribor, julij 2016, str. 117.
300
Prav tam str. 117.
296
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5.4.2 Avstrija
Koncept ranljivega odjemalca je implementiran v avstrijski pravni red prek
številnih mehanizmov oziroma ukrepov, ki jasno definirajo skupine ljudi oziroma
gospodinjstva tako na podlagi energetske kot tudi socialne zakonodaje.
Opredelitev energetske revščine tako kot v Sloveniji tudi v Avstriji ni zakonsko
urejena z izrecno definicijo. Na podlagi dokumenta o energetski revščini v
Avstriji,301 ki ga je izdal nacionalni regulativni organ E-control, sodijo
gospodinjski odjemalci med energetsko revne, če so njihovi prihodki pod
pragom revščine in morajo konstantno porabiti nadpovprečen odstotek
prihodkov za energijo. V dokumentu je predlagana tudi uporabo več
indikatorjev, kot so npr. prihodek na gospodinjstvo, stroški gospodinjstva,
stroški energije, odkop, uporaba predplačniških števcev, in tudi subjektivni
indikator, kot je npr. konstantna finančna stiska v gospodinjstvu. 302
Tako predstavljajo energetsko revna gospodinjstva tista gospodinjstva, ki imajo
nizke dohodke z enako visokimi stroški energije. Le če se pojavita obe dejstvi
hkrati lahko govorimo o energetski revščini.303
Ureditev odklopa gospodinjskih odjemalcev je v Avstriji enotno urejena tako za
električno energijo kot tudi za zemeljski plin s področnim zakonom, ki ureja
industrijo električne energije in njeno organizacijo,304 ki ureja industrijo na
področju zemeljskega plina.305 Gospodinjskim odjemalcem lahko grozi odklop
energije, kadar več kot dva meseca, niso poravnali svojega računa in so že
prejeli obvestilo o odklopu, ki mora biti gospodinjskemu odjemalcu vročen
najmanj dva tedna pred nameravanim odklopom in s katerim morajo biti
obveščeni tudi o stroških in posledicah odklopa in ponovnega priklopa. Odklop
se lahko izvede le v času delovnih dni in ne na dela prosti dan ali praznik.
Ko gospodinjskim odjemalcem grozi odklop zaradi neplačila, se lahko obrnejo
na svojega dobavitelja energije ali operaterja ter se dogovorijo za eno izmed
ponujenih možnosti.306 Lahko izberejo »osnovno oskrbo« (Grundversorgung),307
kjer morajo plačati nekakšno varščino v višini mesečnega računa. V tem primeru
jim dobavitelj ne glede na nastali dolg še naprej dobavlja energijo, vendar pa
Energy Poverty in Austria, Definitions and Indicators, E-CONTROL, Dunaj.
Povzeto po Pye, 2015, str. 13.
303
Tätigkeitsbericht 2015, E – Control, Dunaj, 31. 12. 2014, str. 31.
304
Zakon o industriji na področju električne energije in njene organizacije
(Elektrizitätswirtschaft und Organisationsgesetz, Uradni list Republike Avstrije, št.
110/2010).
305
Zakon o industriji zemeljskega plina (Graswirtschaftsgesetz, Uradni list Republike
Avstrije, št. 107/2011).
306
82. člen Zakon o industriji na področju električne energije in njene organizacije in
127. člen Zakon o industriji zemeljskega plina.
307
77. člen Zakon o industriji na področju električne energije in njene organizacije in
124. člen Zakon o industriji zemeljskega plina.
301
302
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morajo ti odjemalci redno plačevati svoje obveznosti. Po preteku šestih mesecev
jim dobavitelj vrne plačano varščino. Neodplačani dolgovi se ne odpišejo,
temveč jih je treba poravnati dobavitelju, v nasprotnem primeru lahko ta terja
plačilo tudi po pravni poti. Kot druga možnost je odjemalcem na voljo »storitev
predplačniških števcev« tega morajo sami nabaviti, plačati pa morajo tudi
stroške montaže. Tako lahko vnaprej zakupijo določeno količino energije pri
svojem dobavitelju prek kupljene kartice, ki odšteva porabljeno energijo. Ko se
tako zakupljena energija porabi, je treba ponovno vnaprej plačati določeno
količino energije. V primeru resnih in dolgotrajnejših nezmožnostih plačila
gospodinjskega odjemalca napotijo na pristojne socialne službe, kjer si lahko v
primeru, da so do nje upravičeni, uredijo denarno pomoč.

5.4.3 Nemčija
Potrošniki, ki so upravičeni do denarne podpore na področju energetike, so
povezani s sistemom socialne varnosti, zraven tega pa so deležni še posebnega
varstva potrošnikov.308
Izvajalci energetskih storitev lahko odpovejo dobavo energije, vendar v primeru
gospodinjski odjemalcev, torej potrošnikov, le v izjemnih primerih. Tako lahko
dobavitelj energije odpove pogodbo o dobavi gospodinjskemu odjemalcu tudi v
primeru, če gospodinjski odjemalec kljub opominu večkrat zapored ne poravna
svojih obveznosti in je bilo obvestilo o odklopu vročeno temu odjemalcu vsaj
dva tedna v naprej,309 torej gre za enako ureditev, kot jo poznamo tudi v
Sloveniji.
V okviru pilotnega projekta »1000 Watt« so v Nemčiji v komplekse socialnih
stanovanj namestili 660 pametnih števcev, katerih cilj je bil zaščititi
gospodinjstva, da ne bi prišlo do odklopa električne energije zaradi neplačila.
Tako so ti gospodinjski odjemalci, da bi se izognili odklopu, ki jim je grozil zaradi
neplačevanja, zmanjšali svojo priključno moč na 1000 W, namesto da bi bili
popolnoma odrezani od oskrbe z električno energijo. Ta ukrep je bil uveden šele,
ko je gospodinjski odjemalec prejel tri opozorila zaradi neplačila stroškov za
oskrbo. S četrtim opozorilom sta bili tem odjemalcem posredovani tudi zahteva
za zmanjšanje porabe energije in predlog, da se glede nastalega dolga

Pye, 2015, str. 29.
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von
Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz
(Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV), § 20 Kündigung in § 21 Fristlose
Kündigung na področju zemeljskega plina in Verordnung über Allgemeine Bedingungen
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität
aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung - StromGVV), § 20
Kündigung in § 21 Fristlose Kündigung na področju električne energije.
308
309
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posvetujejo s Caritas (nemška socialna, neprofitna organizacija). Stroški
namestitve vseh števcev so znašali 100.000 €.310

5.4.4 Hrvaška
Na Hrvaškem je ranljivi odjemalec definiran kot tisti gospodinjski odjemalec, ki
se oskrbuje prek javne storitve v okviru univerzalne storitve dobave
zemeljskega plina in ki je prejemnik zajamčene minimalne podpore; je član
skupnega gospodinjstva, v katerem prejemajo zajamčeno minimalno podporo;
je prejemnik osebne invalidnine; ali živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki
prejema osebno invalidnino.311 Prav tako je ranljivi odjemalec tudi tisti
gospodinjski odjemalec, ki mu električno energijo dobavljajo drugi dobavitelji
električne energije. Pravice ranljivih odjemalcev so podrobneje urejene v
Zakonu o energiji312 in Uredbi o kriterijih za pridobitev statusa ranljivih
odjemalcev iz omrežnih sistemov.313
Do podpore za ranljivega odjemalca na področju energije, o kateri odloča Center
za socialno skrb (Centar za socialnu skrb) na podlagi Zakona o socialni skrbi,314
je upravičen gospodinjski odjemalec, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa
ranljivega odjemalca, ki so določeni na področju energetskega prava.
Podpora za ranljivega odjemalca energije se določi na podlagi uredbe315 in lahko
znaša največ 200 kun mesečno. S pridobitvijo statusa ima ranljivi odjemalec
pravico do sofinanciranja stroškov energije največ do omenjene višine. Odobreni
znesek se lahko uporabi za poplačilo tekočih računov, za še neporavnane
obveznosti ranljivega odjemalca ali tudi za poplačilo razlike stroškov na
računu.316
Gre za nov institut varstva potrošnikov, saj je bil uveden šele proti koncu leta
2015, vendar pa gre za lep primer učinkovitega sodelovanja med posameznimi
institucijami, kar se kaže v dejstvu, da nacionalni regulativni organ HERA
oziroma področje energetike zelo dobro sodeluje z drugimi področji, ki se
ukvarjajo z varstvom potrošnikov. Tako med drugim tudi na podlagi Zakona o

Povzeto po Pye, 2015, str. 56.
39. člen Zakona o energiji.
312
Zakon o energiji, Uradni list, št. 120/12, 14/14 in 102/15.
313
Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umrežnih
sustava, Uradni list, št. 95/15.
314
Zakon o socijalnoj skrbi, Uradni list, št. 157/13, 142/15 in 99/15.
315
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu
sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanja
nadležnih centara za socijalnu skrb, Uradni list, št. 102/15.
316
Povzeto po Energetsko siromaštvo u Hrvatskoj – Izazovi i rješenja, Okrugli stol,
Ministarstvo socialne politike i mladih, 1. 10. 2015.
310
311
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energiji o dodelitvi podpore ranljivim odjemalcem Center za socialne stvari
odloča o podpori na področju oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom.

5.4.5 Nizozemska
Na Nizozemskem je ranljivi odjemalec definiran kot tisti odjemalec, pri katerem
bi prekinitev dobave energije povzročila zelo resne zdravstvene težave, kar velja
tudi za člane, ki z njim prebivajo v istem gospodinjstvu, če gre za ranljivega
odjemalca. Odklop takega odjemalca ni dovoljen, razen v primeru, kadar se mu
dokaže morebitna prevara.317 Ko pride do neplačila obveznosti prejme
gospodinjski odjemalec opomin z dodatnim rokom plačila dveh tednov. V
primeru neplačila tudi po drugem prejetem opominu lahko dobavitelj energije
začne postopek izterjave svojih terjatev po sodni poti. Že pri prvem neplačilu se
mora gospodinjskega odjemalca obvestiti o možnosti, da se vključi v shemo
socialnih podpor in s tem reši svoj problem nezmožnosti plačevanja svojih
stroškov za energijo.318 Obdobje prepovedi odklopa lahko traja od 1. oktobra do
1. aprila in velja tudi za vse gospodinjske odjemalce. Tudi gospodinjski odjemalci
z nizkimi prihodki so upravičeni do shem socialne podpore.
Ne glede na to, da je na Nizozemskem in tudi v drugih skandinavskih državah
socialna podpora zagotovljena na podlagi druge zakonodaje, veliko pozornost
namenjajo tudi izboljševanju energetske učinkovitosti, še posebej za t. i.
socialna stanovanja. S takim celostnim pristopom poskušajo zagotoviti, da
finančna podpora ne bi postala glavna usmeritev za zagotavljanje dostopnosti
energije, ampak je le prehoden ukrep, ki je sicer zagotovljen, vendar se nanj ni
mogoče z gotovostjo zanašati.319

317
318
319

Annual Report 2014, ACER/CEER, str. 118.
Pye, 2015, str. 53.
Pye, 2015, str. 58.
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6

VLOGA POSAMEZNIH INSTITUCIJ V SISTEMU VARSTVA V
JAVNEM INTERESU

6.1 EVROPSKA UNIJA
Prva nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena v EU, je bil Danski potrošniški
svet (Danish Consumer Council), ustanovljen leta 1947. Temu so sledile številne
druge organizacije v državah članicah, katerih ureditve se med seboj zelo
razlikujejo. Po mnenju Kendalla320 so organizacije iz severnih držav veliko bolj
strukturirane in imajo zgodovinsko gledano veliko bolj ozaveščene potrošnike v
primerjavi z mediteranskimi državami. Na splošno so organizacije lahko
neodvisne in ustanovljene s posredovanjem držav članic ter delno ali v celoti
financirane s strani držav članic.

6.1.1 DG ENER (Directorate General for Energy)
Generalni direktorat za energijo (DG ENER) je eden izmed 30 obstoječih
oddelkov (direktoratov) v okviru Evropske komisije. Osredotoča se na razvoj in
izvajanje energetske politike EU - varno, trajnostno in konkurenčno energijo za
Evropo.
DG ENER je odgovoren za razvoj in izvajanje evropske energetske politike pod
političnim vodstvom Evropske komisije. Razvija in izvaja inovativne politike,
katerih cilj je:
- aktivno prispevati k vzpostavljanju energetskega trga in s tem državljanom
in podjetjem zagotavljati cenovno dostopno energijo po konkurenčnih cenah
in tehnološko napredne energetske storitve;
- spodbujanje trajnostne proizvodnje energije, transporta in porabe v skladu
s cilji strategije Evropa 2020;
- izboljšanje pogojev za varno in zanesljivo oskrbo z energijo v duhu
solidarnosti med državami EU, ki zagotavlja visoko stopnjo zaščite evropskih
državljanov.321
Svoje naloge opravlja na več različnih načinov. Tako spodbuja dokončno
oblikovanje notranjega energetskega trga; izvaja nadzor nad energetskim
trgom; podpira okrepitev energetske infrastrukture; želi zagotoviti, da se
domači viri energije izkoriščajo v varnih in konkurenčnih pogojih; omogoča
zagotavljanje dogovorjenih ciljev, predvsem na področju učinkovitosti in
obnovljivih virov energije; omogoča energetsko - tehnološke inovacije; oblikuje
pravni okvir za jedrsko energijo, ki zajema varnost, zaščitne ukrepe. Na vseh
Kendall V.: EC CONSUMER LAW, Wiley Chancery, ZDA, 1994, str. 19.
Vse o DG ENERG, spletna stran DG ENER, objavljeni na http://www.agenrs.si/obrazlozitev-racuna2.
320
321
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področjih razvija strateške analize in kratke, srednje in dolgoročne politike na
energetskem področju; spremlja in nadzira izvajanje obstoječe zakonodaje EU;
spodbuja izmenjavo najboljših praks; nudi informacije zainteresiranim stranem
ter spodbuja in izvaja tudi zunanjo energetsko politiko EU.322

6.1.2 CEER (Council of the European Energy Regulators)
Svet evropskih energetskih regulatorjev (CEER) je bil ustanovljen leta 2000 za
sodelovanje neodvisnih regulatorjev z energijo v Evropi in deluje kot »glas«
nacionalnih regulativnih organov evropske električne energije in plina na ravni
EU in na mednarodni ravni. Njen namen je olajšati vzpostavitev enotnega,
konkurenčnega, učinkovitega in trajnostnega notranjega energetskega trga EU.
Prek CEER nacionalni regulativni organi sodelujejo in si med seboj izmenjujejo
izkušnje ter predstavljajo najboljše prakse. CEER ima 27 članov – nacionalnih
energetskih regulatorjev iz 28 držav članic ter Islandije in Norveške, ima pa
tudi tri t. i. opazovalce – nacionalne energetske regulatorje iz Švice, Črne gore
in Republike Makedonije.323
CEER deluje kot platforma oziroma kot krovna organizacija za sodelovanje,
izmenjavo informacij in kot pomoč med evropskimi nacionalnimi energetskimi
regulatorji in je njihov posrednik na ravni EU in tudi na mednarodni ravni. V
zvezi z zadevami, ki so na ravni EU, CEER zelo tesno sodeluje z ACER, saj se
njune naloge zelo dopolnjujejo.
V okviru CEER delujejo številne delovne in projektne skupine, v okviru katerih
aktivno sodelujejo tudi zaposleni iz vseh nacionalnih regulativnih organov in ki
pomagajo sekretariatu CEER. Delovna skupina, ki se v okviru CEER ukvarja z
varstvom potrošnikov, je CEER Customers and Retail Markets Working Group (v
nadaljevanju CRM WG) in jo poleg sekretariata CEER in opazovalcev iz ACER
sestavljajo člani in opazovalci iz 26 držav, med katerimi je tudi Slovenija.324
CEER si prizadeva tudi za izmenjavo izkušenj in najboljših praks na področju
regulacije po vsem svetu, kar lahko udejanja s svojim članstvom v različnih
evropskih in svetovnih organizacijah, kot npr. v Mednarodni konfederaciji
energetskih regulatorjev (International Confederation of Energy Regulators ICER), ki združuje podobna združenja in institucije iz vsega sveta, vključno z

Vse o DG ENER, spletna stran DG ENER, objavljeni na http://www.agenrs.si/obrazlozitev-racuna2.
323
Vse
o
CEER,
spletna
stran
CEER,
objavljeno
na
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT.
324
Aktivnosti
CEER,
uradna
spletna
strani
CEER,
objavljeno
na
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ACTIVITIES
322
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NARUC (Amerika), ERRA (Central / Eastern Europe) in Medreg (Association of
the Mediterranean Regulators of Electricity and Gas).325

6.1.3 ACER (Agency for the Cooperaton of the Energy Regulators)
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) je evropska agencija,
ustanovljena s tretjim energetskim paketom,326 njene naloge pa so opredeljene
v številnih uredbah in direktivah tretjega energetskega paketa in tudi v pozneje
sprejetih aktih EU. Njena poglavitna naloga je dopolnjevati in usklajevati delo
nacionalnih energetskih regulatorjev327 na ravni EU ter pomagati uresničevati
skupne cilje za dokončanje notranjega energetskega trga z zemeljski plinom in
električno energijo. 328 ACER je začel delovati leta 2011, sedež pa ima v
Ljubljani.329
Poleg osrednje vloge ACER, ki se nanaša na veleprodajni trg,330 je njegova
naloga tudi spremljanje delovanja trgov električne energije in zemeljskega plina
na splošno. 331
ACER igra ključno vlogo pri povezovanju trgov EU za električno energijo in
zemeljski plin in zagotavlja okvir na ravni EU za sodelovanje nacionalnih
regulatorjev ter zagotavlja jasnost in pravno varnost.332
Predhodnik ACER je bila Skupina evropskih regulatorjev za električno energijo
in plin (ERGEG), ki je bila ustanovljen s sklepom Evropske komisije v novembru
2003. Nekatere naloge ERGEG so delno prešle na ACER (npr. regionalne
pobude), nekatera področja pa je prevzel CEER (npr. vprašanje potrošnikov).
CEER še naprej obstaja kot platforma evropskih energetskih regulatorjev za
razvoj skupnih interesov, ki so vseevropskega ali celo širšega pomena (npr.

Vse o CEER, spletna stran CEER, objavljeno na http://www.ceer.eu/portal
/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT.
326
Ustanovljena je bila z Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 13. 7. 2009, o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev, UL L
211, z dne 14. 8. 2009, str. 1, prečiščena različica (2013-06-01).
327
V Sloveniji je nacionalni energetski regulator Agencija za energijo, s sedežem v
Mariboru.
328
Vse o ACER, spletna stran CEER, objavljeno na http://www.ceer.eu
/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab.
329
Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev, ACER.
330
Oblikovanje pravil za omrežja in trge na ravni EU z namenom krepitve konkurence,
usklajevanje regionalnih in medregionalnih pobud, ki spodbujajo povezovanje trgov,
spremlja delo evropskih omrežij upravljavcev prenosnih omrežij (ENTSO-E in ENTSOG), načrtuje razvoj omrežij na ravni EU.
331
Poslanstvo in cilji ACER, ACER.
332
Prav tam.
325
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pametna omrežja in trajnostni razvoj) in ki dopolnjuje, vendar ne prekriva
področij, ki so v pristojnosti ACER.333
Naloga ACER je, da dopolnjuje in usklajuje delo nacionalnih regulativnih organov
na ravni EU. Njegove pristojnosti vključujejo pripravo okvirnih smernic, ki bodo
osnova za sistemska obratovalna navodila po vsej EU (kodeksi omrežij ali
Network Codes); izdaja zavezujoče posamične odločitve, ki se nanašajo na
pogoje dostopa do infrastrukture in obratovalne zanesljivosti čezmejne
infrastrukture; kadar se nacionalni regulativni organi ne morejo sporazumeti,
daje ACER nasvete o različnih vprašanjih, povezanih z energijo. Nenazadnje pa
ACER poroča o svojem delu in delovanju trgov z energijo EU Evropskemu
parlamentu in Svetu.334

6.1.4 BEUC (The European Consumer Organisation)335
Evropsko potrošniško organizacijo (BEUC) so 6. 3. 1962 ustanovile, potrošniške
organizacije iz različnih držav,336 ki so nekaj let aktivno sodelovale, nato pa so
se odločile, da ustanovijo evropsko združenje s sedežem v Bruslju. BEUC je bila
ena prvih takih neprofitnih organizacij, ki je bila ustanovljena z željo, da bodo
kot velika organizacija lažje vplivali tudi na procese odločanja v EU. Danes BEUC
združuje 40 potrošniških organizacij iz 31 evropskih držav in je po mnenju
Transparency International337 na prvem mestu med vsemi nevladnimi
organizacijami po obsegu lobiranja pri Evropski komisiji.
Kot osnovno poslanstvo si je BEUC zadal, da bi združil nacionalne potrošniške
organizacije EU in tudi drugih evropskih držav, da bi skupaj spodbujali, branili
in zastopali interese evropskih potrošnikov pri pripravi in izvajanju politik EU z
institucijami EU in drugimi organi.
BEUC proučuje odločitve EU in dogodke, ki bi lahko vplivali na potrošnike, s
posebnim poudarkom na petih področjih, ki so jih njegove članice določile kot

Vse o CEER, spletna stran CEER, objavljeno na http://www.ceer.eu/portal/page
/portal/EER_HOME/EER_ABOUT.
334
Osnovne informacije o EU, Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev,
Evropska
unija,
objavljeno
na
http://europa.eu/about-eu/agencies/
regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/acer/index_sl.htm.
335
Kratica izvira iz francoskega naziva: Bureau Européen des Unions de Consommateurs.
336
Belgija, Luxembourg, Francija, Italija, Nemčija in Nizozemska.
337
Transparency International je organizacija s sedežem v Bruslju, katere poslanstvo
je, da ustavi korupcijo in spodbuja preglednost, odgovornost in integriteto na vseh
ravneh in v vseh sektorjih družbe. Deluje tudi v Sloveniji kot nevladna in neprofitna
organizacija v javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo in je od leta 2009 del
mednarodne mreže Transparency International, ki se bori za svet, v katerem oblast,
politika, gospodarstvo, civilna družba in dnevno življenje ljudi ne bodo prepletene s
korupcijo.
333
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prednostne naloge. To so: finančne storitve, hrana, digitalne pravice, pravice
potrošnikov in njihovo izvrševanje ter trajnostni razvoj.
BEUC vsako leto izda številne dokumente (Position papers), v katerih izraža
svoje stališče glede obravnavanih tem, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov.
Tako je npr. leta 2013 med drugim izdal dokument s svojimi stališči glede pravic
potrošnikov na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom.338 V svojem
dokumentu je podal nekaj stališč na temo varstva potrošnikov in zahtev, ki so
po njihovem mnenju nujno potrebne za dobro delujoči trg tako z električno
energijo kot tudi z zemeljskim plinom. Po njegovem mnenju so storitve, ki jih
nudita ta dva trga, ključne za vse ljudi, tako za ogrevanje njihovih domov, za
pripravo hrane in medsebojno komunikacijo. Čeprav je trenutno kot univerzalna
storitev priznana le pravica do oskrbe z električno energijo, pa bi po mnenju
BEUC kot univerzalno storitve EU morala priznati tudi oskrbo z zemeljskim
plinom, med drugi tudi zato, ker se njegova poraba na ravni EU iz leta v leto
veča.339 Prav tako se je opredelil glede odklopov ranljivih odjemalcev, za katere
meni, da bi se pravica do neodklopa morala razširiti na čim širšo skupino
odjemalcev in ne samo na ranljive odjemalce. Zato bi morali dobavitelji svoje
odjemalce obvestiti o možnosti odklopa in pomagati odjemalcem z dolgovi, da
se z alternativnimi rešitvami izognejo dejanskemu odklopu. Svoje stališče je
podal tudi glede pravic potrošnikov, da lahko kupujejo energijo na internem
energetskem trgu, ki so jim dane že s tretjim energetskim paketom.340 Čeprav
je ta pravica že bila obravnavana v številnih zakonodajah, pa potrošniki
dejansko še zmeraj ne morejo izbirati dobavitelja na ravni EU, saj v praksi enotni
energetski trg še ne obstaja oziroma ne deluje, vsaj ne tako, kot bi moral, in
potrošniki še zmeraj nimajo možnosti izbirati dobavitelja iz različnih držav
članic.341 Podrobneje so stališča BEUC obravnavana tudi v poglavjih o ureditvi
varstva potrošnikov po posameznih poglavjih.

6.2 SLOVENIJA
V Sloveniji je bil za varstvo potrošnikov do decembra 2011 pristojen Urad
Republike Slovenije za varstvo potrošnikov, čigar naloge so se nato prenesle na
takratno Ministrstvo za gospodarstvo. Urad je potrošnikom nudil brezplačno
svetovanje, ki je obsegalo predvsem pojasnjevanje predpisov in postopkov za
uveljavljanje pravic potrošnikov; pomoč pri reševanju konkretnih primerov;
posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog potrošnika in
odstopanje zadev v reševanje pristojnim organom. Danes je na državni ravni
za varstvo potrošnikov oziroma za nadzor nad izvajanjem zakonodaje s področja
BEUC position paper, 2013.
BEUC position paper, 2013, str. 5.
340
Pravica potrošnika, da si izbere svojega dobavitelja ne glede na to, v kateri državi
članici je ta registriran.
341
BEUC position paper, 2013, str. 5.
338
339
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varstva potrošnikov pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije, ki bo
podrobneje predstavljen v nadaljevanju tega poglavja. Hkrati pa v slovenskem
prostoru deluje tudi Zveza potrošnikov Slovenije, in sicer kot neprofitna
organizacija, ki je na področju varstva potrošnikov aktivna v slovenskem,
evropskem in tudi svetovnem prostoru. Na področju trgov z električno energijo
in zemeljskim plinom je za varstvo potrošnikov delno odgovorna tudi Agencija
za energijo, ki je na podlagi Energetskega zakona zadolžena za nadzor nad
izvajanjem določb zakona (tudi tistih, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov),
odloča tudi v posameznih sporih med operaterji in odjemalci.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani342 vodi
register potrošniških organizacij, ki so registrirane kot društva ali zavodi in
druge organizacije, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in jih ustanovijo
potrošniki zaradi varstva svojih pravic. Junija 2016 so bile v registru potrošniških
organizacij vpisane le tri organizacije, med katerimi je tudi Zveza potrošnikov
Slovenije.343

6.2.1 Agencija za energijo (nacionalni regulativni organ)
Agencija za energijo je slovenski nacionalni regulativni organ za energijo.
Ustanovljena je bila kot Agencija za energijo RS na podlagi prvega sprejetega
Energetskega zakona344 in ima sedež v Mariboru. V času svojega delovanja je
večkrat spremenila ime, njene naloge pa so ostale nespremenjene oziroma so
se skozi leta širile, povečal pa se je tudi obseg njenega področja nadzora. Od
začetka njenega aktivnega delovanja, januarja 2001, je aktivno sodelovala v
procesu odpiranja trgov z električno energijo in zemeljskim plinom na vseh
ravneh ter je bistveno pripomogla, da je ta proces lahko nemoteno stekel.
Agencija za energijo je na podlagi nacionalne zakonodaje odgovorna za pripravo
in skladnost pravil na področju energetskih trgov. Njena naloga je vzpostavljanje
razmer za razvoj konkurenčnosti energetskih trgov ob upoštevanju zahtev za
trajno, zanesljivo in kakovostno oskrbo. Ker mora delovati v interesu vseh
udeležencev na trgu, mora biti politično in finančno neodvisna, kar je tudi
zahteva tretjega energetskega paketa. Zato se ne financira iz državnega
proračuna, pač pa iz sredstev omrežnine.
Na podlagi novega Energetskega zakona so se njene pristojnosti bistveno
povečale, dobila je večjo neodvisnost in nov način delovanja. Tako je skozi leta

Register potrošnikih organizacije je dostopen na spletnem naslovu
http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/notranji_trg/sektor_za_varstvo_potrosnik
ov_in_konkurence/potrosniske_organizacije/.
343
Preostali dve organizaciji sta Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave in
Združenje potrošnikov Gorenjske Kranj.
344
Uradni list RS, št. 79/99.
342
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razen regulacije trgov z električno energijo in zemeljskim plinom dobila tudi
nalogo nadziranja trga z daljinsko toploto, ki je bila do uveljavitve določil novega
zakona v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo.
Na področju varstva potrošnikov je njena osnovna naloga nadziranje izvajanja
določb Energetskega zakona,345 na njegovi podlagi izdanih aktov, torej tudi
določb, ki se nanašajo na varstvo potrošnikov in tudi na varstvo gospodinjskih
odjemalcev, še posebej ranljivih odjemalcev. Izvaja pa tudi nadzor nad
izvajanjem določb Uredb EU s področja notranjega trga z električno energijo in
zemeljskim plinom. V skladu z zakonom izvaja monitoring delovanja trga z
električno energijo in zemeljskim plinom346 na področju reguliranih (operaterji)
in tržnih (dobavitelji) energetskih dejavnosti.
Agencija za energijo je pristojna za reševanje sporov,347 ki izvirajo iz razmerij
med odjemalci (kamor spadajo tudi potrošniki) in operaterji, ki se nanašajo na
dostop do sistema, obračunavanje zneskov za uporabo sistema in kršitve
sistemskih obratovalnih navodil, ali kadar tako določa zakon.348 Kot
drugostopenjski organ odloča o pritožbah zoper soglasje za priključitev na
sistem električne energije349 in zemeljskega plina.350
Zagotoviti je morala skupno kontaktno točko,351 kjer je gospodinjskim
odjemalcem omogočen dostop do informacij, ki se nanašajo na njihove pravice,
veljavno zakonodajo ter načine za uveljavljanju njihovih pravic v primeru
nestrinjanja z dobaviteljem ali operaterjem. Skupna kontaktna točka je kot
aplikacija objavljena na spletni strani agencije. V ta namen Agencija za energijo
v skladu z zakonom upravlja s primerjalnikom cen rednih cenikov za
gospodinjske in male poslovne odjemalce, te primerjave pa žal ne vključujejo
tudi akcijskih oziroma paketnih ponudbe, ki pa jih je na področju električne
energije zelo veliko oziroma na trgu prevladujejo. V skladu z zakonom je morala
urediti vprašanja glede načina in pogostosti pošiljanja energetskega kontrolnega
seznama vsem končnim odjemalcem in ga objaviti na svoji spletni strani.

6.2.2 Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Kot državna institucija, ki skrbi za varstvo potrošnikov, v Sloveniji deluje Tržni
inšpektorat RS, ki pokriva nadzor nad izvajanjem Zakona o varstvu potrošnikov,
nadzoruje pa tudi številna druga področja. S sprejetjem Zakona o potrošniških
421. člen Energetskega zakona.
434. člen Energetskega zakona.
347
413. člen Energetskega zakona.
348
Npr. tako na podlagi 168. člena Energetskega zakona odloča tudi o sporih, ki izvirajo
iz pridobitve statusa zaščitenega odjemalca.
349
Enajsti odstavek 147. člena Energetskega zakona.
350
Deveti odstavek 270. člena Energetskega zakona.
351
46. člen in 171. člen Energetskega zakona.
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346
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kreditih leta 2002 je bilo inšpektoratu dodeljeno novo področje nadzora, in sicer
zaščita potrošnikovih pravic v razmerju do kreditodajalcev, kadar ti niso bančni
subjekti (banke ali hranilnice), s sprejetjem Zakona o varstvu potrošnikov pred
nepoštenimi poslovnimi praksami leta 2007 pa je zakonodajalec podrobneje
uredil področje poštenega poslovanja podjetij v razmerju do potrošnikov s tem,
ko je navedel vrsto poslovnih praks, ki že po samem zakonu štejejo za
nepoštene in so kot take prepovedane.352 Od začetka leta 2005 ima Tržni
inšpektorat RS kot prekrškovni organ možnost zoper podjetje ukrepati z izrekom
kazenske sankcije – globe.
Njegova aktivna vloga na področju varstva potrošnikov se odraža tudi v vse
večjem obsegu izvedenega inšpekcijskega nadzora na področju varstva
potrošnikov, je pa tudi eden od pristojnih organov v Sloveniji, ki so zadolženi za
sodelovanje na področju varstva potrošnikov v primerih, ko se potrošniki,
katerim ravnanje podjetja povzroči škodo ali bi jim utegnilo povzročiti škodo,
nahajajo v drugi državi članici kot samo podjetje, kršitelj.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije trenutno opravlja nadzor nad
spoštovanjem določil številnih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih predpisov,
ki so sprejeti z namenom zaščititi pravice potrošnikov. S svojim nadzorom in
tudi reševanjem nekaterih potrošniških sporov zagotavlja spoštovanje pravic
potrošnikov. Inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor in zagotavlja preventivno
delovanje z namenom zagotoviti urejenost trga in zadovoljstvo uporabnikov,
zaposlenih in širše družbene skupnosti. Njegovo delo ni usmerjeno k
sankcioniranju prekrškov, ampak k urejenosti trga. Zato izvaja veliko svojih
aktivnosti preventivno, da ne bi bilo potrebno poznejše ukrepanje.353
Preventivno delovanje se kaže skozi različne komunikacijske kanale s potrošniki,
kot so npr. spletne strani, elektronska in navadna pošta, telefon, osebni obiski,
tiskovne konference, dnevi odprtih vrat in sodelovanje v različnih radijskih ali
televizijskih oddajah. Od leta 2014 izvaja preventivni nadzor tudi s pomočjo
vprašalnikov. Tako je pred posameznim predvidenim nadzorom določenemu
številu gospodinjstev, ki bi lahko bili predmet nadzora, poslal vprašalnik z
vsebino, ki jo je nadzor pokrival. Predstavljeni so jim bili zakonodaja ter
obveznosti, ki jim jih ta nalaga.354
Področje varstva potrošnikov je in ostaja eno izmed najpomembnejših področij,
na katerih inšpektorat opravlja inšpekcijske nadzore, saj je ravno visoka raven
varstva potrošnikov v Sloveniji in visoka stopnja spoštovanja pravic potrošnikov
eden od temeljev pravne države in namena potrošniške zakonodaje. 355
Poslovno poročilo Tržnega inšpektorata Republike Slovenije 2015, Tržni inšpektorat
Republike Slovenije, Ljubljana, januar, 2016, str. 25.
353
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6.2.3 Zveza potrošnikov Slovenije
Zveza potrošnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPS) je neprofitna in mednarodno
priznana nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena že leta 1990. Med drugim
je aktivna tudi pri informiranju in zastopanju potrošnikov na področju
energetike. Njen glavni cilj so obveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo
svoje pravice ne eni strani, po drugi strani pa družba, ki spoštuje pravice
potrošnikov in jim zagotavlja ter omogoča visoko raven njihovega varstva.
Njihovo poslanstvo je biti predstavnik, zagovornik in neodvisni svetovalec
potrošnikov.356
Potrošnike informirajo preko svoje spletne strani in mobilnih aplikacij, izdajajo
svojo revijo, ki so jo v letu 2015 preimenovali v »ZPStest«, sodelujejo z mediji
in organizirajo novinarske konference, izvajajo različne kampanje,357 ukvarjajo
pa se tudi s splošnim in strokovnim svetovanjem potrošnikom o njihovih
pravicah ter nenazadnje posredujejo v konkretnih primerih, ko potrošnik ni
mogel sam izvesti reklamacije. Izvajajo teste kakovosti izdelkov in storitev na
trgu ter primerjalne teste, v sodelovanju s sodelavci Mednarodnega inštituta za
potrošniške raziskave (MIPOR) in z neodvisnimi zunanjimi institucijami.
Sodelujejo s parlamentarnimi odbori, ministrstvi, Vlado RS in drugimi
nevladnimi organizacijami (npr. koalicija proti TTIP) in strokovno javnostjo.
Zastopajo stališča potrošnikov na različnih področjih in izvajajo izobraževanja
oziroma se na povabilo udeležijo raznih seminarjev in konferenc kot
predavatelji.358
V letu 2015 je ZPS zaključila s prvim skupinskim nakupom energije v Sloveniji
pod sloganom »Zamenjaj in Prihrani«,359 v okviru katerega je svojega
dobavitelja energije zamenjalo več kot 12.300 gospodinjskih odjemalcev
oziroma je bilo sklenjenih več kot 14.000 pogodb o dobavi energije, saj so
nekateri gospodinjski odjemalci zamenjali tako dobavitelja električne energije
kot tudi zemeljskega plina. ZPS ugotavlja, da so potrošniki v okviru tega
skupinskega nakupa prihranili skoraj 1.000.000,00 € oziroma še več, saj se je
na podlagi medijsko odmevnega projekta za menjavo odločilo še več
gospodinjskih odjemalcev, ki v samem projektu takrat niso sodelovali.360 Po
ocenah ZPS je povprečno gospodinjstvo z zamenjavo dobavitelja prihranilo na
letni ravni do 80,00 €.

Povzeto po Letno poročilo o delovanju Zveze potrošnikov Slovenije 2015, Zveza
potrošnikov Slovenije, Ljubljana, 30. 3. 2016 (v nadaljevanju Letno poročilo ZPS, 2016).
357
Tako je bila v letu 2014 in 2015 na področju dobave električne energije izvedena
kampanja »Zamenjaj in prihrani«.
358
Povzeto po Letno poročilo ZPS 2015, 2016.
359
Gre za kampanjo, ki je potekala v letih 2014 in 2015.
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Letno poročilo ZPS 2015, 2016, str. 26.
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ZPS sodeluje v številnih mednarodnih projektih in mednarodnih dogodkih,
aktivno sodeluje v odborih in posvetovalnih telesih Evropske Komisije, je član
številnih potrošniških organizacij, kot npr. BEUC, mednarodne neprofitne
organizacije za izvajanje potrošniških testiranj (ICRT) in svetovne potrošniške
organizacije Consumer International (IC).
Na področju varstva potrošnikov v Sloveniji v zvezi z razmerji med potrošniki in
državnimi organi, organi lokalne samouprave in nosilci javnih pooblastil, med
katere sodijo tudi operaterji, opravlja svoje naloge tudi varuh človekovih
pravic.361

6.2.4 Sodelovanje med posameznimi institucijami
Sodelovanje med posameznimi institucijami, ki se ukvarjajo z varstvom
potrošnikov, je zelo pomembno, saj so le tako težnje po boljši ureditvi pravic
potrošnikov usklajene. Da bi se olajšalo sodelovanje med državnimi organi, ki
se ukvarjajo z izvrševanjem zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov, in ob
ugotovitvi, da obstoječe nacionalne zakonodaje niso prilagojene izzivom
izvrševanja zakonodaje o varstvu interesov potrošnikov na notranjem trgu in
imajo zato težave tudi pri medsebojnem sodelovanju, je bila že leta 2004
sprejeta Uredba (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi,
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju
Uredba 2006/2004).362 Namen Uredbe 2006/2004 je zagotoviti dobro delovanje
notranjega trga in izboljševati varstvo ekonomskih pravic potrošnikov. Z njo se
vzpostavlja pravna podlaga za sodelovanje med pristojnimi institucijami, ki
zagotavljajo prenehanje ali prepoved kršitev zakonodaje, ki ureja varstvo
potrošnikov na celotnem notranjem trgu. Uredba 2006/2004 tako omogoča
učinkovito sodelovanje med državami članicami in tudi s Komisijo EU. Cilj uredbe
je izmenjava informacij, čezmejnih zahtevkov za izvršilne ukrepe in usklajene
ukrepe, da bi se trgovcem, ki kršijo pravila, preprečilo gibanje med državami
članicami z namenom izkoriščanja vrzeli v omejenih sodnih pristojnosti.363
S sprejetjem uredbe se je okrepilo izvajanje zakonodaje EU o gospodarskih
interesih potrošnikov, ki povezuje nacionalne organe vseh držav članic, razvila

Janevski, 2009, str. 232.
Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 10. 2004 o
sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu
potrošnikov, UL L 364, 9. 12. 2004, str. 1–11.
363
Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko –
socialnemu odboru in odboru regij, o delovanje Uredba (ES) št. 2006/2004 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. 10. 2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi,
odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, COM(2014) 439 final,
Bruselj, 1. 7. 2014, str. 1 (v nadaljevanju Poročilo Komisije, 2014).
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pa so se tudi učinkovita sredstva za varstvo skupnih interesov potrošnikov po
vsej EU.364
Na podlagi Uredbe 2006/2004 sta bila razvita dva učinkovita instrumenta
izvrševanja, in sicer preiskave in skupni pristop k izvrševanju,365 vendar pa so
izkušnje pokazale, da je dosedanji okvir usklajevanja še vedno preveč nejasen,
saj manjkajo jasno in natančno določen postopek usklajevanja ter jasna
porazdelitev vlog in odgovornosti.366
Uredba 2006/2004 v sodelovanje na področju varstva potrošnikov vključuje tudi
potrošniške organizacije in druge udeležence. Tako državam članicam omogoča,
da poleg javnih organov imenujejo tudi druge organe za varovanje interesov
potrošnikov, ki jim dajejo navodila, da sprejemajo ustrezne ukrepe, ki jim jih
dajejo na voljo nacionalne zakonodaje, vse pa z namenom, da se odpravijo
kršitve v EU.367
Slovenija je z Uredbo o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES)
o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje
o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju Uredba o izvrševanju Uredbe),368 določila
pristojne organe in enotni povezovalni organ za izvajanje Uredbe o izvrševanju
Uredbe. S tem aktom je Republika Slovenija tako določila šest pristojnih organov
za izvajanje te uredbe, med katerimi je za potrošnike na področju energije
pomemben predvsem Tržni inšpektorat Republike Slovenije in mogoče nekoliko
manj tudi Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije. Kot enotni
povezovalni organ, pristojen za izvajanje Uredbe o izvrševanju Uredbe, pa je
določeno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Z varstvom potrošnikov na splošno se ukvarjajo številne organizacije, ki se
zavzemajo za varstvo potrošnikov na mednarodni ravni, na območju EU, kot
npr. BEUC, ki je evropsko združenje za varstvo potrošnikov, ali pa npr. v Sloveniji
Zveza potrošnikov Slovenije. Ne glede na območje, ki ga posamezne
organizacije pokrivajo, pa vse zelo aktivno sodelujejo med seboj in skupaj želijo
udejanjiti iste cilje, to je zagotoviti potrošnikom čim bolj varno, zanesljivo okolje
oziroma trge, na katerih bodo zaradi preglednosti in zadostnih informacij tudi
aktivneje sodelovali.
Tako je npr. iz letnega poročila ZPS369 razbrati, da poleg tega, da aktivno
sodeluje z Državnim zborom RS in posameznimi parlamentarnimi odbori,
Poročilo Komisije, 2014, str. 2.
9. člen Uredbe 2006/2004.
366
Poročilo Komisije, 2014, str. 8.
367
Povzeto po Poročilo Komisije, 2014, str. 12.
368
Uredba o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov,
Uradni list RS, št. 118/05, 28/12 in 6/14.
369
Letno poročilo ZPS 2015, 2016.
364
365
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vladnimi delovnimi komisijami ter drugimi nevladnimi organizacijami, aktivno
sodeluje tudi v številnih mednarodnih projektih in odborih ter posvetovalnih
telesih Evropske komisije, kjer je aktiven v Direktoratu za pravosodje in
potrošnike oziroma v delovni skupini direktorata (ECCG – European Consumer
Consultative Group). Je tudi člani mednarodne neprofitne organizacije za
izvajanje potrošniških testiranj (ICRT), BEUC, aktiven pa je tudi v Trans
Atlantskem dialogu potrošnikov (TACD) in drugih organizacijah. V BEUC, v
katerem aktivno deluje že 11 let, je edina organizacija iz Centralne in srednje
Evrope oziroma iz »novih« članic, ki je s svojo predsednico prisoten tudi v
vodstvu BEUC.370
Med seboj pa sodelujejo tudi drugi organi v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo
z varstvom potrošnikov. Tako npr. Agencija za energijo tudi na podlagi tretjega
energetskega paketa in Energetskega zakona aktivno sodeluje tako z ACER in
drugimi nacionalnimi regulativnimi organi in je zelo aktivna v delovnih skupinah
CEER, saj so njeni zaposleni aktivni člani ali opazovalci skoraj vseh delovnih
skupin CEER, med katerimi je tudi CRM WG.371 Prav tako pa Agencija za energijo
pri izvajanju monitoringa udeležencev na trgu sodeluje tudi z Agencijo za
varstvo konkurence in Tržnim inšpektoratom RS.372

370
371
372

Povzeto po Letno poročilo ZPS 2015, 2016, str. 31-33.
386. člen Energetskega zakona.
438. člen Energetskega zakona.

101

7

SKLEPNE UGOTOVITVE

Tako kot ugotavlja tudi Možina,373 je danes za varstvo potrošnikov v Evropi
značilna pristojnost EU, ki s svojo pravno ureditvijo (predvsem direktivami in
nekaj uredbami) postopoma spreminja nacionalne zakonodaje. Direktive pa
pravic potrošnikov ne urejajo celovito, temveč urejajo le posamezna področja,
ki so bolj ali manj izpostavljena in urejajo razmerja med podjetji in potrošniki.
Energetska politika vodi v smer, kjer si Evropa prizadeva zagotoviti trajnostno,
zanesljivo in cenovno ugodno oziroma potrošnikom dostopno energijo za vse
potrošnike in tudi druge odjemalce v EU. Te dolgoročne cilje pa je mogoče doseči
s tesnejšo povezavo celotne EU, saj odločitve ene države članice lahko vplivajo
na vse potrošnike v EU. Danes EU posveča zelo veliko pozornost prav varstvu
potrošnikov v primerjavi s preteklimi obdobji, varuje ranljive skupine
potrošnikov, krepi moč in neodvisnost nacionalnih regulativnih organov, ki imajo
tudi pooblastila, da kršitelje ustrezno sankcionirajo ter uvajajo jasne in
predvsem potrošnikom razumljive račune.374
Kot navaja Nicula,375 Evropska Komisija pri svojem delu v zvezi z varstvom
potrošnikov zasleduje štiri najpomembnejše cilje, ki so:
- učinkovitejše varovanje ranljivih potrošnikov;
- več informacij;
- manj birokracije pri menjavi dobavitelja energije, in
- varovanje potrošnika pred nepoštenimi poslovnimi praksami.

7.1 ODGOVORI NA HIPOTEZE
-

Ureditev varstva potrošnikov na področju energetskega prava je v
Republiki Sloveniji urejena v skladu z zakonodajo EU.

Slovenija je direktive tretjega energetskega paketa implementirala v nacionalno
zakonodajo s sprejetjem novega Energetskega zakona leta 2014. Na področju
varstva potrošnikov sta bili implementirani tudi obe Prilogi 1 Direktive
2009/72/ES in Direktive 2009/73/ES, ki podrobneje urejata ukrepe za varstvo
potrošnikov. Prav tako je bila z nacionalno zakonodajo usklajena Direktiva
2013/11/EU, ko je bil leta 2015 sprejet Zakon o izvensodnem reševanju
Možina D.: Kaj je narobe z Zakonom o varstvu potrošnikov, GV založba, Podjetje in
delo, 2012, št. 6-7, str. 1437.
374
Energija, Trajnostna, zanesljiva in cenovno dostopna energija za evropske prebivalce,
Politike EU, Evropska komisija, Generalni direktorat za komunikacije, Luxembourg,
2015, str. 9.
375
Nicula V. idr.: Protection of the European Energy Consumers` Rights within the
Globalization Context, Science direct, 22nd International Economic Conference – IECS
2015, Procedia Economics and Finance 27, 2015, str. 417,
373
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potrošniških sporov in hkrati v delu reševanja sporov med potrošniki in
dobavitelji električne energije in zemeljskega plina tudi ustrezno spremenjen
Energetski zakon.
Slovenija je v skladu z zakonodajo EU že pred sprejetjem novega Energetskega
zakona EZ-1 uvedla spletno orodje primerjalnik ponudb dobaviteljev energije,
ki ga upravlja Agencija za energijo, vendar pa na podlagi novega Energetskega
zakona EZ-1 ta zajema le redne ponudbe dobaviteljev energije, ne pa tudi vseh
paketnih in akcijskih ponudb, ki jih ponujajo dobavitelji energije na slovenskem
energetskem trgu. Še posebej je to izrazito na trgu z električno energijo, kjer
obstaja zelo veliko število paketnih in akcijskih ponudb. Zato tak spremenjen
primerjalnik ponudb potrošnikom po uveljavitvi določil novega zakona ne podaja
jasne slike in vseh potrebnih informacij, ki jih potrebujejo pri odločitvi o menjavi
dobavitelja, saj z njim ne morejo več dobiti informacij o vseh aktualnih
ponudbah na trgu. Pred sprejetjem novega Energetskega zakona EZ-1 je bil
potrošnikom na voljo primerjalnik stroškov oskrbe, v katerega so ponudniki
energije, sicer prostovoljno, sami vnašali vse svoje ponudbe, preostale ponudbe
(ki jih niso vnesli ponudniki) pa je v ta primerjalnik vnašala Agencija za energijo.
Žal je tako na tem področju sprememba energetske zakonodaje po mojem
mnenju šla korak nazaj, vsaj z vidika varstva potrošnikov, saj se je spremenil
dobro delujoč in že ustaljeni način podajanja ponudb na trgu, ki je potrošnikom
podajal izčrpne in celovite informacije kot pomoč pri izbiri najprimernejšega
ponudnika energije.
Alternativno reševanje potrošniških sporov je bilo urejeno že na podlagi starega
Energetskega zakona, z novim Energetskim zakonom EZ-1 pa so bile
implementirane tudi določbe direktiv tretjega energetskega zakona. S
spremembo tega zakona in sprejetjem Zakona o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov je bila ustrezno implementirana tudi Direktiva 2013/11/EU.
Tako se na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo že
nahaja seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov, na
katere se lahko potrošniki obrnejo, kadar želijo rešiti morebitni spor s svojim
dobaviteljem energije.
Izdajanje enotnega računa je na podlagi Energetskega Zakona EZ-1376 v
Sloveniji omogočen vsem potrošnikom električne energije in zemeljskega plina,
saj morajo vsi dobavitelji na podlagi zahteve potrošnika temu omogočiti
izdajanje enotnega računa. Prav tako so na računih, ki jih izdajajo dobavitelji
energije in operaterji zajete vse informacije, ki jih račun mora vsebovati v skladu
z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo.
Energetski zakon EZ-1 v svojih definicijah sicer res ni opredelil pojma ranljivega
odjemalca, vendar pa so ranljivi odjemalci in nujna oskrba tako na področju

376

Četrti odstavek 114. člena in 249. člen Energetskega zakona.
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električne energije377 kakor tudi na področju zemeljskega plina378 v zakonu
določljivi in jasno opredeljen. Opredeljeni pa so tudi pogoji in postopek za
pridobitev statusa ranljivega odjemalca in nujne oskrbe. Res je, da postopek in
pogoji za pridobitev statusa ranljivega odjemalca na področju električne
energije in zemeljskega plina niso primerljivi, vendar menim, da je glede na to,
da je oskrba z električno energijo opredeljena kot univerzalna storitev, to
zadostno opravičljiv razlog različne ureditve ranljivih odjemalcev na področju
električne energije in zemeljskega plina.
Prav tako so bile s sprejetjem novega zakona implementirane zahteve direktiv
tretjega energetskega paketa, ki so se nanašale na menjavo dobavitelja. Tako
so bile na novo uvedene med drugim tudi določbe, da je menjavo dobavitelja
treba izvesti najpozneje v 21. dneh379 ter da je treba izdati zaključni račun
najpozneje v šestih tednih po menjavi dobavitelja.380
Na področju reševanja sporov, zamenjave dobavitelja, oblike in izdajanje
računov ter ureditev nujne oskrbe za ranljive odjemalce je slovenska zakonodaja
bolj ali manj v skladu z zakonodajo EU, primerjalnik ponudb pa bi bilo treba
ustrezno uskladiti tako, da se spremeni obstoječi Energetski zakon in se uvede
primerjalnik ponudb, ki bi vseboval vse ponudbe dobaviteljev energije, ne samo
redne ponudbe, saj bi le tako bil potrošnikom omogočen dostop do preglednih,
celovitih in točnih informacij, ki bi mu lahko bile v pomoč pri odločitvi o
zamenjavi dobavitelja.
-

Pravice potrošnikov in tudi pravice ranljivih odjemalcev v različnih
državah članicah EU so usklajene z zakonodajo EU in med seboj
primerljive.

Glede na primerjavo ureditev med posameznimi državami članicami in glede na
rezultate opravljenih raziskav trga s strani evropskih institucij je moč ugotoviti,
da je večina držav članic že ustrezno implementirala določila tretjega
energetskega paketa. V ta namen organizacije, kot sta npr. ACER ali CEER,
državam članicam pošiljajo poizvedbe (vprašalnike), na podlagi katerih se letno
ali na daljša obdobja pripravijo poročila o ureditvi posameznih področij v
državah članicah.
Glede definicije ranljivega odjemalca je ugotoviti, da med državami članicami
EU še zmeraj potekajo debate in polemike glede ustreznega oblikovanja
definicije, opaziti pa je tudi težnje, da bi se definicija ranljivega odjemalca ne
glede na to, da je to naloga posameznih držav članic čim bolj uskladila in
poenotila.
377
378
379
380

51. člen Energetskega zakona.
176. člen Energetskega zakona.
Drugi odstavek 40. člena in tretji odstavek 162. člena Energetskega zakona.
Četrti odstavek 40. člena in šesti odstavek 162. člena Energetskega zakona.
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Glede na analizo, ki jo je opravila Evropska skupnost regulatorjev,381 je kot
kriterij zelo pogosto (pri velikem številu držav članic) uporabljen kriterij
mesečnih prihodkov potrošnikov, vendar pa uporaba le tega kriterija ne bi bila
najprimernejša. Prav tako je mogoče zaslediti, da ureditev pravic ranljivih
odjemalcev ne vsebuje posebne podporne sheme za izključno ranljive
odjemalce, pač pa se varstvo pravic praviloma nanaša na širše skupine
upravičencev, ki so socialno najbolj ogroženi.
V večini držav članic so to nalogo prevzeli nacionalni regulativni organi, ki se
med drugim tudi v večjem ali manjšem obsegu ukvarjajo s posebno skupino še
posebej ranljivih potrošnikov – ranljivimi odjemalci. V nekaterih državah
članicah so nalogo njihove zaščite prevzeli organi, pristojni za reševanje
problematike socialno ogroženega prebivalstva (npr. centri za socialno delo).
Glede na navedeno se postavlja bistveno vprašanje, ali se nacionalni regulativni
organi lahko preoblikujejo v agencije za zaščito potrošnikov in kako določiti
skupine, ki bi bile deležne določenih zaščit. Države članice se bodo morale
odločiti, ali bodo zaščitile ranljive odjemalce na strani energetskega trga ali izven
njega. Če zaščita ranljivih odjemalcev ostane na energetskem trgu, je to
odgovornost trga in je za uresničevanje teh pravic treba zagotoviti sredstva,
vprašanje pa je, kdo bo dejansko kril te stroške (dobavitelji, operaterji ali
nenazadnje vsi odjemalci, ki plačujejo račune).
Ne glede na vse zgoraj navedeno, pa so vse države članice upoštevale zahteve
Direktive 2009/72/ES in Direktive 2009/73/ES, da je treba opredeliti pojem
ranljivega odjemalca. Res je, da vse države članice tega pojma niso eksplicitno
definirale, mednje sodi tudi Slovenija, so pa pojem ranljivega odjemalca tako ali
drugače opredelile ter določile pogoje in postopek pridobitve statusa ranljivega
odjemalca.
Prav tako je iz analize drugih držav članic mogoče ugotoviti, da imajo vse urejen
institut alternativnega (izvensodnega) reševanja potrošniških sporov. Ureditve
se med seboj razlikujejo glede določitve organa, ki je pristojen za reševanje teh
sporov, je pa potrošnikom omogočeno, da za reševanje sporov uporabijo
možnost alternativnega reševanja sporov, pri čemer s tem ne izgubijo pravice
do reševanja spora v postopkih pred rednimi sodišči, če se z odločitvijo tega
organa ne strinjajo. Prav tako so vidne razlike pri ureditvi postopkov reševanja,
vendar pa je to delno tudi posledica različnih ureditev drugih področij nacionalne
zakonodaje, na katere so ti postopki vezani.
Iz predstavitev posameznih ureditev v drugih državah članicah je razvidno, da
informacije, ki se nahajajo na računih niso povsem poenotene in da v različnih
državah članicah obstajajo različne zavezujoče vsebine informacij, ki jih morajo
»Vulnerable Household Customers«, An ECRB Contribution to a Common
Understanding, Energy Community Regulatory Board, 25. 11. 2009.
381
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računi vsebovati. Vsem pa je enotno, da se na računih morajo nahajati
informacije o dobavitelju energije in operaterju, informacije o porabi energije in
načinu določitve porabe, razčlenitev računa po posameznih postavkah, ki se
med državami članicami razlikujejo glede na posamezno nacionalno ureditev,
pravica do pritožbe in organ, na katerega se lahko pritožijo. Ni pa v vseh državah
članicah zakonsko urejena zaveza, da se morajo na računu nahajati informacije
o skupni kontaktni točki, primerjalniku ponudb ali trajanju pogodbe, kar med
drugim izhaja tudi iz poročila ACER za leto 2015.382
Pravica do menjave dobavitelja energije je v vseh predstavljenih državah
članicah zakonsko urejena, vsem pa je tudi skupno, da lahko potrošnik pooblasti
novega dobavitelja, da zanj uredi postopek zamenjave. Vse imajo tudi enoten
sistem menjave dobavitelja tako za potrošnike kot tudi za druge,
negospodinjske oziroma poslovne odjemalce. Postopki menjave dobavitelja se
med predstavljenimi državam razlikujejo v času izvedene menjave dobavitelja.
Tako je v Sloveniji zakonsko določen čas za menjavo dobavitelja največ 21 dni,
v Avstriji pa npr. le 15 dni. Iz osnutka Letnega poročila ACER in CEER za leto
2015383 pa je tudi razvidno da čas menjave dobavitelja v Nemčiji in Italiji še
zmeraj presega 21 dni, kar ni v skladu z zahtevami tretjega energetskega
paketa.
Iz navedenega lahko sklepam, da so pravice potrošnikov in ranljivih odjemalcev
na splošno usklajene z zakonodajo EU, vendar pa posamezna področja (kot npr.
trajanje menjave dobavitelja) v nekaterih državah članicah še niso povsem
usklajena z zahtevami tretjega energetskega paketa. Zaradi tretjega
energetskega paketa, ki je podal osnovne oziroma krovne zahteve glede
ureditve varstva potrošnikov, je povsem pričakovano, da so zakonodajne
ureditve varstva potrošnikov v posameznih državah članicah med seboj
primerljive. Morebitna razhajanja, ki se kažejo pri določitvi posameznih
postopkov, kot npr. pri postopkih alternativnega reševanja sporov, pa so
opravičljive, saj so zakonodajne ureditve, ki se nanašajo na izvajanje samih
postopkov, v različnih državah članicah različno urejene.
-

Področni zakoni, ki urejajo varstvo potrošnikov, so med seboj
usklajeni, institucije, ki se z varstvom potrošnikov ukvarjajo, pa med
seboj ustrezno in učinkovito sodelujejo.

Na področju alternativnega oziroma izvensodnega reševanja potrošniških
sporov je lepo razvidna ustrezna sistemska ureditev področja ureditve
postopkov teh sporov. Tako se je ob sprejetju Zakona o izvensodnem reševanju
potrošniških sporov ustrezno spremenil tudi Energetski zakon, ki je to področje
Osnutek letnega poročila ACER/CEER za leto 2015 (neuraden osnutek na dan 25. 5.
2016, str. 34).
383
Osnutek letnega poročila ACER/CEER za leto 2015 (neuraden osnutek na dan 25. 5.
2016, str. 46).
382
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urejal nekoliko drugače. Zaradi implementacije Direktive 2013/11/EU se je tako
sprejel ustrezen zakon, hkrati pa so se uskladila tudi druga področja zakonodaje,
ki so bolj ali manj urejala področje izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
Isto pa ne bi mogla trditi za področje ureditve nujne oskrbe, ki je namenjena
ranljivim odjemalcem. Tako je na podlagi Energetskega zakona naloga zaščite
ranljivih odjemalcev električne energije, pri katerih gre za skupino potrošnikov,
ki so socialno groženi, nekako naložena nacionalnemu regulativnemu organu, ki
naj bi zagotovil, da bi se stroški, ki nastanejo distribucijskim operaterjem, kot
upravičeni stroški pokrivali iz omrežnine. Po drugi strani pa gre za stroške, ki
sodijo v stroške za osnovne življenjske potrebe, ki naj bi se pokrivali s
prejemanjem denarne socialne pomoči, ki jo odobrava Center za socialno delo.
Ti stroški so, če govorimo o upravičenih stroških distribucijskega operaterja,
preloženi na vse preostale potrošnike in druge končne odjemalce, saj se
upravičeni stroški distribucijskega operaterja pokrivajo prek plačevanja
omrežnine za storitev distribucije električne energije. Nekatere države članice
so to področje uredile tako, da so uvedle posebno denarno pomoč ali
predplačniške števce, za katere pa upravičenost presojajo organi, pristojni za
socialne zadeve, in ne nacionalni regulativni organi. Podobna je tudi ureditev na
področju zemeljskega plina, kjer ranljivi odjemalci zemeljskega plina niso
oproščeni plačila (ali vsaj dela plačila) stroškov za zemeljski plin, pač pa se
obveznost plačila stroška nujne oskrbe le preloži za določen čas, te stroške pa
mora ranljivi odjemalec po prenehanju nujne oskrbe vseeno poravnati, saj mu
v nasprotnem primeru grozi odklop v skladu z določbami Energetskega zakona.
Glede na navedeno menim, da ureditev nujne oskrbe ranljivim odjemalcem v
Sloveniji še ni ustrezno urejena in bo za njeno ureditev potrebno sodelovanje
tako Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve kakor tudi Agencije za energijo, ki bodo morali najti sistemsko rešitev,
da se nujna oskrba ranljivim odjemalcem zagotovi brez ogrožanja življenja in
zdravja ranljivih odjemalcev ali oseb, ki z njimi prebivajo.
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