
 

PRILOGA 2 

 

1. Med proizvodnjo v hidroelektrarnah sodijo vse hidroelektrarne skupne instalirane moči 
več kot 10 MW in so priključene na javno elektroenergetsko omrežje. 

 
2. V proizvodnjo v TE, razen jedrskih elektrarn, sodi proizvodnja električne energije v 

termoelektrarnah z instalirano močjo nad 10 MW, razen jedrskih elektrarn, ki proizvajajo 
električno energijo v termičnem procesu. V isto skupino sodi tudi proizvodnja električne 
energije v objektih za sočasno proizvodnjo električne energije in toplote, in so priključena 
na javno elektroenergetsko omrežje. 

 
3. Proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah. 
 
4. V proizvodnjo v elektrarnah moči od 1 MW do 10 MW sodi proizvodnja električne energije 

v elektrarnah vseh vrst, katerih skupna instalirana moč posamezne enote presega 1 MWe 

in ne presega 10 MWe ter so priključene na javno elektroenergetsko omrežje. 

 
5. V proizvodnjo v elektrarnah do moči 1 MW sodi proizvodnja električne energije v 

elektrarnah vseh vrst, katerih skupna instalirana moč posamezne enote ne presega 1 
MWe in so priključene na javno elektroenergetsko omrežje, in proizvodnja električne 

energije v elektrarnah na veter, ne glede na moč. 
 
6. V proizvodnjo toplote za daljinsko ogrevanje sodi proizvodnja toplote, ne glede na gorivo, 

s skupno instalirano toplotno močjo nad 1 MWt, ki je namenjena nadaljnji prodaji. 

 
7. Dejavnost rafinerij. 
 
8. V dejavnost prenosa električne energije sodi prenos električne energije po prenosnem 

omrežju.  
 
9. V dejavnost distribucije električne energije sodi prenos električne energije po 

distribucijskem omrežju. V to dejavnost sodi tudi posredovanje električne energije po 73. 
členu energetskega zakona. 

 
10. V dejavnost prenosa in dobave zemeljskega plina sodi prenos zemeljskega plina po 

prenosnem omrežju in upravljanje prenosnega omrežja ter dobava plina po tem omrežju.  
 
11. V dejavnost distribucije in dobave zemeljskega in drugega energetskega plina sodi 

distribucija plina po distribucijskem omrežju in upravljanje distribucijskega omrežja ter 
dobava plina po tem omrežju.  

 
12. Dejavnost upravljanja elektroenergetskega prenosnega omrežja vključuje vodenje in 

obratovanje elektroenergetskega prenosnega omrežja ter tranzit električne energije. 
 
13. Dejavnost upravljanja elektroenergetskega distribucijskega omrežja vključuje vodenje in 

obratovanje elektroenergetskega distribucijskega omrežja. 
 
14. Dejavnost skladiščenja plinskih goriv vključuje upravljanje s skladiščem. 
 
15. Dejavnost skladiščenja tekočin goriv, kar obsega tudi tekoči naftni plin in trdnih goriv, 

vključuje upravljanje s skladiščem, katerega zmogljivost presega 25 t za tekoča in 1000 t 
za trdna goriva. 

 



 

16. Dobava električne energije odjemalcem, ki po energetskem zakonu ne izpolnjujejo 
pogojev za upravičene odjemalce, vključuje njihovo oskrbo z električno energijo po 
tarifnem sistemu. 

 

17. Distribucija toplote za daljinsko ogrevanje vključuje dobavo odjemalcem. 
 
18. Trgovanje na organiziranem trgu z električno energijo pomeni nakup in prodajo električne 

energije upravičenim odjemalcem z obvezno registracijo pogodb pri organizatorju trga ne 
glede na to, ali so pogodbe sklenjene na organiziranem trgu ali ne. V to skupino ne sodijo 
pogodbe o posredovanju električne energije po 73. členu energetskega zakona. 

 

19. Zastopanje in posredovanje na organiziranem trgu z električno energijo sta definirana v 
25. členu energetskega zakona, navedeni dejavnosti izvajajo tržni zastopniki in tržni 
posredniki. 

 

20. Izvajanje dejavnosti organizatorja trga so definirane v 24. členu energetskega zakona. 

 

21. V dejavnost proizvodnje, trgovanja in distribucije tekočih goriv ne sodi predelava naftnih 
derivatov. 
 
 

 
 


