
Rgencija za energijo

Zainteresirani javnosti

Zadeva: Odprto pismo o elektronskih storitvah primerjave ponudb na
maloprodajnem trgu z elektriino energijo in zemeljskim plinom

SpoStovani,

s tem pismom ielimo vzpostaviti sodelovanje z zainteresirano javnostjo, 5e posebej z

dobavitelji elektridne energije in zemeljskega plina, potroSniSkimi organizacijami in
nadzornimi organi, s ciljem oblikovati pogoje za zagotavljanje ustrezne kakovosti
primerjalnih storitev Agencije za energijo (v nadaljevanju agencija)' Zadnje
spremembe Energetskega zakona (Uradni list RS, 5t. 60/19 - uradno preiiSieno
besedilo, v nadaljevanj u Ez-7) ukinjajo definicijo >>redni cenik<< in s tem ponovno
vzpostavljajo agenciji pravno podlago za vzpostavitev primerjalnih storitev na podlagi
celotne ponudbe na maloprodajnem trgu z elektridno energijo in zemeljskim plinom'

Primerjalne storitve agencije so bile v preteklosti eden izmed pomembnej5ih podpornih
dejavnikov razvoja konkurence na maloprodajnem trgu. Uporabnikom so omogodale
ustrezno raven preglednosti nad celotno ponudbo dobave energije ter izraaun
individualnega potencialnega prihranka ob menjavi dobavitelja oziroma menjavi
produkta pri obstojedem dobavitelju. Analize agencije za mesec december 2019
kaZejo, da znaia povpreini letni prihranek na individualni ravniL, ki ga je mogoie
dosedi z menjavo dobavitelja na maloprodajnem trgu z elektricno energijo oziroma
zemeljskim plinom, pribliZno 45 evrov. Skupni letni prihranek ob menjavi obstojeiega
produkta za dobavo energije s trenutno najbolj ugodnim na trgu, ae bi zamenjavo v
decembru 2019 izvedli vsi odjemalcl elektridne energije in zemeljskega plina,
oskrbovani na podlagi t. i. rednih cenikov, bi znaial vei kot 28 milijonov evrov. Pogoj
za to je seveda optimalna ozaveiienost odjemalcev in razpoloZljivost celovitih,
kakovostnih in nepristranskih primerjalnih storitev.

Agencija nadaljuje izvajanje rednih presoj celovitosti, nataninosti in pravoiasnosti
posredovanih podatkov, potrebnih za zagotavljanje ustrezne ravni kakovosti svojih
primerjalnih storitev. Potrebne podatke zagotavljajo dobavitelji na podlagi Akta o

naiinu elektronskega posredovanja podatkov za primerjavo cenikov ponudnikov
elektrike in zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce (Uradni list
RS, gt. 69/14, v nadaljevanju akt), ki so primarno odgovorni za kakovost in azurnost
teh podatkov.

1 Opomba: maksimalni
elektriine energije).
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Za zagotovitev ustrezne kakovosti podatkov ob ponovnem prehodu na primerjavo vseh
ponudb na maloprodajnem trgu je agencija, ki je predana zagotavljanju ustrezne ravni
kakovosti, v zadnjih mesecih vloZila veliko truda v posodobitev tudi vseh podatkov
tistih aktivnih cenikov dobaviteljev, ki se od uveljavitve EZ-L do danes niso prikazovali
v rezultatih primerjav. Tudi v prihodnosti bo 5e naprej zagotovljen strokovni nadzor
kakovosti posredovanih podatkov z namenom odjemalcem ponuditi kar najbolj
kakovostne storitve primerjave.

Agencija ob tem pozdravlja popravljalni ukrep zakonodajalca, ki je s spremembo EZ-
1 odjemalcem spet omogodil pregled in primerjavo celotne ponudbe na trgu, ki ga
zagotavlja agencija kot neodvisni subjekt. Ukrep je skladen z dolotbami sveinja EU
>Cista energija za vse Evropejce<< (CEP), ki drZavam dlanicam nalagajo obveznost
vzpostavitve nepristranskih in nadzorovanih primerjalnih storitev2. Sve)enj bo podprl
prizadevanja agencije za oiivitev maloprodajnega trga3 ter s tem nadaljnjo krepitev
konkurence.
Obenem agencija zainteresirano javnost opozaia, da je bila omejitev primerjave na
redne cenike posledica slabih praks dobaviteljev pred uveljavitvijo EZ-l v letu 2014,
ki jih je treba v prihodnosti udinkovito prepreievatia. Agencija pridakuje, da je trg
dozorel in da se slabe prakse zavajajotega in primerjalnega oglaievanja na podlagi
storitev agencue ne bodo ved pojavljale.

Komu je namenjeno to pismo?

. Gospodinjskim in malim poslovnim odjemalcem ter potroiniSkim organizacijam
kot uporabnikom primerja In ih storitev
Dobaviteljem elektridne energije in zemeljskega plina, ki posredujejo podatke
za primerja Ine storitve agencije
Tr2nemu in5pektoratu RS, ki ugotavlja in sankcionira slabe prakse trZnih
udeleZencev

. Ministrstvu za infrastrukturo (MzI), ki zagotavlja normativni okvir za izvajanje
primerjalnih storitev, skladnih z zakonodajo EU

Zakaj naj bi zainteresirani prebrali to pismo?

Dobavitelji v vlogi zavezancev za poroianje oodatkov
Agencija je pregledala posredovane podatke, da bi ocenila njihovo popolnost, todnost
in pravoiasnost posred ova nj a.
Na podlagi 13. in 14. dlena akta so dobavitelji elektridne energije in zemeljskega plina
odgovorni za popolnost, todnost in pravodasnost posredovanja podatkov.
Agencija je na podlagi raziirjene presoje ponovno ugotovila splogne vrste teZav s
kakovostjo posredovanih podatkov (napadno itevilo odjemalcev na posamezni
ponudbi oziroma na ravni podjetja, napaina opredelitev lastnosti ponudbe, priloieni

'z 14. ilen Direktive (EU) 2Ot9/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o
skupnih pravilih notranjega trga elektriine energije in spremembi Direktive 2072/27 lEU UL L
158 z dne 74. 6. 2OI9, str. 125
3 Porodili o stanju menjav dobavitelja elektriine energije (str. 96) in zemeljskega plina (str.
152) v letu 2018: httos://www. aoen-rs. si/docu ments/ 10926/38704/Porodilo-o-stani u -v-
energetiki- 2018/f0ee7a 7a-3b8d -48b3-8a 29-8cdc2 5Bd 2e69
4 Direktiva 2OO6/|I4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o
zavajajofem in primerjalnem oglasevanju (kodificirano besedilo): https://eur-
lex. eu ropa. eu/leaa l-content/sl/TXT/?uri= CELEX: 32006L01 14
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napadni sploEni pogoji, neazurni podatki o odgovorni osebi dobavitelja itd.), zato
dobaviteljem svetuje, naj nadaljujejo z lastnimi pregledi do zdaj objavljenih podatkov,
tako da bodo lahko v prihodnosti porodali pravilne podatke, posodobijo naj predhodno
posredovane napaine podatke in na zahtevo agencije skladno z morebitno zahtevo na
podlagi 407. ilena EZ-1 zagotovijo dodatne informacije'
Konstruktivno sodelovanje dobaviteljev z agencijo bo pomembno prispevalo h

kakovosti storitev: agencija zato poziva dobavitelje k aktivni vlogi tako pri preverjanju
stanja na zadevnih trgih kakor tudi v procesu javnega posvetovanja glede prenove
primerjalnih storitev.

Konini odiemalci v vlogi uporabnikov storitev in potroiniSke organizaciie

KonEni odjemalci (gospodinjski in mali poslovni odjemalci) naj ponovno opravijo
primerjalne izradune z uporabo aplikacije Primerjalnik ponudbs, saj je na trgu po

analizah agencije 5e vedno velik potencial prihrankov oziroma izboljianja pogodbenih
pogojev ob menjavi dobavitelja oziroma menjavi produkta pri obstojeiem dobavitelju.
V prilogah tega pisma so podana osnovna priporoiila glede uporabe primerjalnih
storitev za kondne odjemalce in register znanih pomanjkljivosti oziroma hib6 obstojetih
storitev.
Agencija predlaga Zvezi potro3nikov Slovenije in morebitnim drugim potroiniSkim
organizaci;am, da obvestijo svoje Elane o ponovni vzpostavitvi primerjalnih storitev na
podlagi celotne ponudbe na maloprodajnem trgu.

Tr:ni inspektorat RS

Agencua predlaga vzpostavitev aktivnej5ega sodelovanja med agencijo in Tr2nim
inspektoratom Republike Slovenije, 5e posebej ob morebitni zaznavi zavajajodega in
primerjalnega oglaievanja in drugih slabih praks dolodenih dobaviteljev, ki bi temeljile
na primerjalnih storitvah agencije.

Min istrstvo za infrastrukturo

Agencua predlaga vzpostavitev aktivnega sodelovanja z MzI pri implementacui sveZnja
Ea cEP v delu, ki se nanaSa na normativni okvir za zagotavljanje primeq'alnih storitev2'

Kaj poEne agencaja in zakaj?

Namen pregleda posredovanih podatkov je predvsem nudenje pomoei in usmerjanje
zavezancev za uiinkovito izvajanje poroianja s ciljem, da se zagotovi poroianje
potrebnih podatkov skladno z zahtevami akta. Pravoiasno zagotavljanje ustrezne
kakovosti podatkov, tj. popolnost in nataninost, je tudi pogoj za udinkovito in
kakovostno spremljanje maloprodajnega trga, ki ga agencija izvaja na podlagi 434'
dlena EZ-1. Porodani podatki so namrei vhodni podatki za izradun in objavo vrste
kazalnikov o delovanju maloprodajnega trga, ki jih agencija javno objavlja v svojih
poroiilihT in na spletnem portalu eMonitod.

s httos: //www. aoen-rs. si/orimerialnik
6 Hiba je pomanjkljivost, ki jo s sorazmernimi ukrepi ni mogode odpraviti
Thttps: //www.ag en-rs. si/docu ments/ 10926/38704/Porodilo-o-sta nju -v-energ etiki-
2018/f0ee7a7a-3b8d-48b3-8a29-8cdc258d2e69
I https://www.agen-rs.si/web/emonitor
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Kaj lahko zainteresirani priiakujejo od agencije?

Agencua bo obve5iala zavezance za poroianje podatkov o identificiranih problemih s
kakovostjo podatkov. To bo izvajala prek vzpostavljenih komunikacijskih kanalov z
zavezanci za poroianje, pri demer bo specificirala vrsto teZav in potrebne ukrepe za
odoravo le-teh.

Agencija bo zavezancem za poroianje omogoaala sprotno odpravljanje ugotovljenih
teZav v okviru uporabni5ke podpore. V okviru prenove primerjalnih storitev bo
razmislila o uvedbi samodejnih validacijskih pravil v povezavi z opazovanimi teiavami
s kakovostjo podatkov za zagotovitev najviSje moine kakovosti primerjalnih storitev.

Agencija bo uporabnikom 5e naprej nudila primerjalne storitve, ki jih razvija na podlagi
svojih kompetenc, potrebnih za neodvisno spremljanje delovanja trga na naiin, ki bo
skladen z zakonodajo EU in usmeritvami CEERe. Z namenom izbolj5anja uporabniSke
izkuinje bo poskrbela za postopno prenovo primerjalnih storitev, pri iemer bo prva
faza prenove po naaftu izvedena Ze konec leta 2020. Agencija obenem ne bo izvajala
adaptivnega vzdrZevanja obstojedih primerjalnih storitev razen v primeru ugotovljenih
resnejiih nepravilnosti.

Agencija bo za uiinkovito prepredevanje slabih praks na maloprodajnem trgu aktivno
sodelovala tako z dobavitelji kakor tudi z ustreznimi nadzornimi organi in pristojnim
ministrstvom za vzpostavitev ustreznega normativnega okvira, ki bo Siitil interese
kondnih odjemalcev.

Kaj priEakuie agencija od zainteresiranih?

Agencija pridakuje odzivnost zavezancev za porodanje in konstruktivno sodelovanje s
ciljem pravoiasno razreiiti vsako zaznano pomanjkljivost oziroma nedoslednost.
Primerjalne storitve se bodo sproti prilagajale razvoju trga: da bi se izognili teiavam
s kakovostjo posredovanih podatkov, zavezance za poroianje pozivamo, da se z
agencuo poveZejo oziroma z njo proaktivno sodelujejo na podlagi pristopa >>ex-ante<<
(razdistijo vse dileme oziroma odprta vpra5anja pred posredovanjem podatkov v
objavo oziroma sproti v procesu naddovane prenove storitev). Posebej uiinkovito bi v
okviru prenove primerjalnih storitev bilo tovrstno sodelovanje z zdruienjem
dobaviteljev pri Energetski zbornici SlovenUe.
Aktivno sodelovanje bo prispevalo k zagotavljanju skladnosti v smislu obvez
zavezancev za porodanje, h kakovosti primerjalnih storitev in k razreSitvi tudi drugih
odprtih vpraianj, ki se odpirajo v zvezi z delovanjem maloprodajnega trga.

AgencUa pa uporabnike obstojedih primerjalnih storitev prosi za razumevanje v
primeru ugotovljenih novih pomanjkljivosti obstojedih storitev: agencija namrei
pomanjkljivosti oziroma hib do umika storitev iz uporabe ne bo odpravljala, saj se bo
osredotoaila na razvoj novih reiitev. Aktivni razvoj obstojedih primerjalnih storitev, ki
jih je agencija uvedla ob polnem odprtju trga leta 2OO7, se je zaradi omejitev na
podlagi EZ-1 zakljuiil ie v zaietku letu 2014. Ker je aplikaciji potekla ekonomska
iivljenjska doba in je tudi tehnoloiko zastarela, jo bo agencija nadomestila z novo.

e https://www.ceer. eu/docu ments/ 104400/-/-/239d07c5-8512-7750-fbe6-d 69f9233db60
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Aktivnosti agencije, ki sledijo

Agencija iefi v sodelova nju z zavezanci za poroianje odpraviti vse morebitne teiave s

kakovostjo podatkov. ce to ne bo mogoie oziroma bodo ugotovljena nerazumna
odstopanja (zamujanje pri posredovanju podatkov, posredovanje nepravilnih
podatkov, neposredovanje podatkov itd.), pa bo na podlagi 407. dlena EZ-1 dosledno
izvajala korektivne ukrepe.

Agencija bo s presojami kakovosti posredovanih podatkov nadaljevala in obveidala
zainteresirano javnost o svojih ugotovitvah. Se naprej bo ustvarjala priloZnosti za

izmenjavo informacij v okviru javnih posvetovanj, bilateralnih sestankov in drugih
dejavnosti za spodbujanje sodelovanja z agencijo.

v proces razvoja novih primerjalnih storitev bo v letu 2020 ustrezno vkljudena
zainteresirana javnost, 5e posebej zdruZenja dobaviteljev in potroiniSke organizacije'
Pri razvoju bo upo5tevala tudi nove zahteve sveZnja EU CEP (dinamiine cene), v
naslednji fazi pa tudi priporodila EU glede vkljuievanja storitev proznosti v primerjalne
storitve. V okviru prenove primerjalnih storitev bo agencija po potrebi posodobila tudi
akt, ki bo predmet javne obravnave.

Ce imate dodatna vprasanja, nam piSite na Drimerialnik@aoen-rs.si.

Lep pozdrav,

mag. Du5ka Godina
direktorica
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konEne odjemalce

Na trgu obstaja zelo raznovrstna ponudba, ki se ne razlikuje le po cenah energije,
temvei tudi po drugih lastnostih, kot so dostopnost ponudbe, pogodbena vezava
oziroma z njo povezani penali ter drugi pogoji, zato je treba biti pri primerjanju
rezultatov pazljiv.

Primerjava glede na obstoje-o storitev dobave

Agencua priporoda, da primerjavo vedno opravite glede na svojo veljavno ponudbo (v
aplikacui dodatno izberete obstojedega dobavitelja in naziv produkta oziroma storitve,
ki vam jo dobavitelj na podlagi pogodbe zagotavlja). To vam bo omogodilo ugotavljanje
individualnega prihranka na letnih stroikih dobave energije, ie se odloEite za menjavo
dobavitelja oziroma produ kta.

Filtriranje rezultatov primerjave

Primerjalne storitve agencije omogodajo osnovno filtriranje rezultatov primerjave na ,3
podlagi kljudnih lastnosti ponudbe. 

3i
Obrazloiitev poimov - prikazane lastnosti ponudbe za dobavo elektriine eneroiie ;

:l

CE

Osnovna priporodila glede uporabe primerjalnih storitev za

E nerqent Lastnost Vred nost Obrazloiitev

EE
Dostopnost
ponudbe Omejena/Vsi

Ponudbe so dostopne le
dolodenim skuoinam
odjemalcev, npr.
odjemalcem z nameideno
toplotno drpalko, novim
odjemalcem ipd., ali vsem
kondnim odiemalcem.

Vezava/penal Trajanje vezave
mesecih/-

Casovna vezava je lahko
povezana s penali, de pride
do prediasne prekinitve
poqodbe.

EE Drugi pogoji DA/-

Obstajajo doloteni pogoji
pristop k pogodbi, npr.
unovdenje dolodenega
Stevila toik na klubskih
karticah za sklenitev
pogodbe, prejemanje
raaunov po e-Do5ti itd.

EE/ZP
Zagotovljena
cen a

6hrlnhio

zaqotovliene cene
Dobavitelj se pogodbeno
zaveZe, da cene v

e
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ali konani datum
zaqotovliene cene

dogovorjenem obdobju ne
bo zviSa l.

(Obratunan)
DODUST

Vred nost popusta Morebiten popust na
oonudbeno ceno.

Ugodnosti Opis ugod nosti
Ugodnosti za koninega
odjemalca, ki so lahko
dodatno poqojene.

ZP
Pogojna
ponudba Opis pogojev

Opredeljuje pogojno
dostopnost ponudbe -
zdruLuje lastnosti
>> Dostoonost ponudbe< in
>Druqi poqoii<< iz EE.

ZP Model cenika Redni/Akcijski

Ponudbo razvriia glede na
vrsto cenika: redni ceniki
predstavljajo osnovno
ponudbo, akcije so iasovno
omeienelo.

Storitev
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Rezultat primerjave

Elektritna
energija

X X X X

NajcenejSe ponudbe posameznih
dobaviteljev, ki so dostopne vsem
odjemalcev brez vezave oziroma
poqodbenih kazni ter drugih pogojev.

Elektriina
energija X

Obiiajno zelo ugodne ponudbe, ki so
pogojene z lastnistvom oziroma
nameiieno toDlotno frpalko.

Elektritna
energija X X

Najcenejie ponudbe na trgu (vedinoma
akcije), ki lahko vsebujejo pogodbeno
obdobie vezave oziroma penale.

Elektriina
energija X

Ponudbe z zagotovljenimi cenami, ki
lahko vsebujejo vezave, penale in druge
poqoje.

Primeri znadilnih filtriranj rezultatov:

10 Obiiajno po izteku obdobja zagotovljene cene akcijske ponudbe obveljajo redne cene.
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Rezultat primerjave

Zemeljski
plin

X X X

Najcenejie ponudbe posameznih
dobaviteljev, ki so dostopne vsem
odjemalcem v lokalni skupnosti brez
vezave oziroma pogodbenih kazni ter
druqih poqoiev.

X
Najcenej5e ponudbe na trgu (vedinoma
akcije), ki lahko vsebujejo pogodbeno
obdobie vezave oziroma penale.

Zemeljski
plin X

Ponudbe z zagotovljenimi cenami, ki
lahko vsebujejo vezave, penale in druge
DOqOle,

::

11 Filter ni ved uporaben, ker na trgu ne beleZimo ponudb s popusti.
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Fu nkcionalne pomanjkljivosti oziroma hibe:

Problematika kakovosti podatkov:

l

:l

CE

Register znanih oomanikliivosti oziroma hib obstojeiih
primerjalnih storitev

# opis Resnost PriporoEilo
1 Nastavitev filtrov v dialog

oknu spletne aplikacije ne
ustreza izvedenim akcijam
uporabnika.

Srednja Po nastavitvi posameznega filtra
je treba poEakati na osveiitev
rezultatov, preden uporabnik
nastavi naslednji filter (pozor:
osveievanje rezultatov filtriranja
lahko traia do nekai sekund).

Nastavitev filtra se ne
spremeni kljub akciji
uporabnika.

Sred nja - Veikrat ponoviti akcijo ali
- nastaviti dodatno 5e kakien

drug filter ter nato ponastaviti
Zeleno stanje ali

- vzpostaviti ieleno stanje filtrov
v namenskem dialogu, ki ga
omogoaimo s klikom na gumb
>>Filtri ...< Dod rezu ltati
primerjave (po nastavitvi filtrov
je treba klikniti na gumb
> Naprei<<).

3 Primerjava dveh ali ved
izbranih ponudb z
obstoiedo izbra no ponudbo
s klikom na gumb
>Primerjaj<< v dialog oknu
z rezultati primerjav ne
deluje, de izbrana
obstojeia pon udba
uporabnika ni ved
veliavna.

Nizka Osnovno primerjavo je mogoce
opraviti s pregledom prikazanih
rezultatov ali izvoienih podatkov
v PDF (klik na gumb >PDF izpls<).

# Opis Resnost Pri poroiilo
1 Ka kovost podatkov na

podrodju vezav in
pogodbenih kazni -
preverja nje doloiil krovn ih
sploin ih pogojev v
povezavi z doloiili sploSnih
pogojev a kcij za vse
ponudbe na trqu bi

Srednja - Preverite direktno pri
dobavitelju v kakSnih primerih
se aplicirajo pogodbene kazni in
v kak5nem obsegu.
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zahtevala aktivacijo virov
v obsegu, ki ga agencua
za nazaj ne more
zagotoviti. Obstaja
moinost nekonsistentnih
informacu v primerjalnih
storitvah.

2 Pravilnost oDredelitve
doloienih lastnosti
ponudbe pri ponudbah z
zakljuikom veljavnosti
pred koncem leta 2OL7

Nizka Navedene ponudbe niso aktivne
zato so vidne posamifno le v
rezultatih primerjave glede na
obstojeio ponudbo. Ne glede na
morebitne neskladnosti le te niso
problematiine v odlofanju
odiemalca o zameniavi.

3 Terminoloike oziroma
vsebinske Domanikliivosti

Nizka V primeru nejasnosti se obrnite na
zadevneqa dobavitelia,
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