Na podlagi 389, dlena Energetskega zakona (Uradni list RS,5t.60/19 - uradno
predi5deno besedilo in 65/20) je Svet agencije za energijo na 71, redni seji dne
3. 9. 2020 sprejel
SPREMEMBE

IN DOPOLNIWE POSLOVNIKA AGENCI'E ZA ENERGIJO
1.

dlen

V Poslovniku Agencije za energije (sprejetem na 4. redni seji dne 30. 9. 2014) se
1. dlen spremeni tako, da se glasi:
>>1.

dlen

(vsebina poslovnika)

Ta poslovnik ureja poslovanje Agencije za energijo, poslovanje njenih organov,
notranjo organizacijo in druga vprasanja, pomembna za njeno delo, V poslovniku
se uporablja oblika za moSki spol, ki pomeni moSki ali ienski spol.<,

2. ilen
V 2. dlenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
>Agencija za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) je nacionalni regulativni
organ Republike Slovenije na podrodju trga z energijo, ustanovljena z Energetskim
zakonom (Uradni list RS, 5t. 60/19 uradno preiiSieno besedilo in 65/20, v
nadaljnjem besedilu: EZ-t).<.

-

V drugem odstavku se besedilo >ustanovnim zakonom< nadomesti s kratico >EZl- <<.

3.

dlen

V 4. dlenu se na koncu drugega odstavka drta vejica.

4.

dlen

5. dlen se spremeni tako, da se glasi:
>5. dlen
(nadin izvrievanja pristojnosti agencije)
Agencija samostojno in neodvisno opravlja zakonsko dolodene naloge, izvriuje
javna pooblastila, kot izhajajo iz EZ-t ter opravlja druge posle potrebne za njeno
delovanie.<.

5.

dlen

V 7. dlenu se v drugem odstavku besedilo >ustanovnem zakonu< nadomesti
kratico

s

>EZ-1<<.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>PodrobnejSo sestavo sveta, pristojnosti sveta, imenovanje predsednika in dlanov
sveta doloda EZ-[.<.

6,

dlen

V 8. dlenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
>Svet opravlja svoje naloge v okviru svojih pristojnosti iz EZ-1, in sicer:

-

sprejema sploSne akte agencije za izvrievanje javnih pooblastil;

-

sprejema program dela in finandni nadrt ter porodilo o delu agencije;

-

imenuje in razreSuje direktorja agencije;

k

sploSnim aktom izvajalcev energetskih dejavnosti,
katerim na podlagi EZ-l daje soglasje agencija;

izdaja soglasja

h

sprejema porodilo agencije o stanju na podroiju energetike;
nadzira direktorja agencije glede zakonitosti njegovega dela in doseganja
rezultatov dela agencije in njenega poslovanja;

opravlja druge naloge, dolodene z zakonom ali sploinim aktom agencije.<.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
>>Svet sprejema odloditve iz svoje pristojnosti na rednih in izrednih sejah. Redne
seje se sklidejo enkrat mesedno, zaradi nujnih in neodloZljivih nalog se lahko sklide
izredna seja. <.

7.

dlen

V 9. dlenu se v prvem odstavku za tretjo alinejo doda nova detrta alineja, ki se
glasi: >- preveri potencialni konflikt interesov za todke dnevnega reda;<<,
Dosedanje detrta do Sesta alineja postanejo peta do sedma alineja.

V tretjem odstavku se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
>Namestnik je izvoljen za ias trajanja mandata predsednika.<.

8.

dlen

V 11. ilenu se v detrtem odstavku za zadnjim stavkom dodata nova stavka, ki se
glasita:

je

>>Gradivo za sejo
dostopno na spletnem portalu agencije (Extranet).
gesla
za dostopanje do Extraneta dlani prejmejo ob nastopu
Uporabni5ka imena in
mandata oziroma se le ta prekliiejo ob zakljudku mandata.<.

f.

ilen

V 12. dlenu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:
>dlane sveta se vabi na sejo s pisnim vabilom, Seje sveta praviloma potekajo na
sedeZu agencije. Lahko pa se izvedejo tudi preko videokonferendnega klica ali kot
dopisna seja, o demer odlodi predsednica po predhodnem posvetovanju s dlani
sveta.
Vabilo na sejo sveta, v katerem so predlagani dnevni red, das in kraj seje, je na
Extranetu dostopno najmanj sedem delovnih dni pred sejo, gradivo pa najmanj
pet delovnih dni pred sejo.<.
10. dlen

V 13. dlenu se v prvem odstavku za besedo >sklicati<< doda besedilo

)>na sedeZu

agencije ali preko vid eokonferendnega klica<.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
>>Dopisna seja se opravi tako, da se vabilo in gradivo nalo2i na Extranet z navedbo

roka, do katerega morajo dlani sveta podati svojo odloditev o predlogu sklepa, ter
se dlane po e-poiti obvesti o dostopnosti do gradiva. Clanom sveta mora biti
omogodena obrazloiitev svojega glasovanja.
Rok za poSiljanje sporodil, ki se lahko dolodi za vsako todko dnevnega reda
posebej, ne sme biti krajSi od dveh dni in daljii od treh dni.<.
V detrtem odstavku se besedilo >faks, telefaks< nadomesti z besedo ,>e-ooita...
Peti odstavek se drta.

11. dlen

V 17. alenu se v sedmem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
>>V ta namen imenuje tri ilansko komisijo (dva dlana sveta in sekretarko sveta), ki
pripravi glasovanje in ugotovi njegov izid.<.
12. ilen

V 18. ilenu se v petem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:

>Zapisnik prejmejo dlani sveta v potrditev skupaj z gradivom za naslednjo sejo.<.

V Sestem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
>>Predsednik sveta ali njegov namestnik jih podpiSe pred potrditvijo zapisnika
set e.

<<

.

13. ilen

V 19. dlenu se besedilo >Energetskim zakonom< nadomesti s kratico >EZ-l<.
14. dlen

V 20. dlenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
>Direktor je poslovodni organ agencije in ima naslednje pristojnosti:
- predstavlja agencijo in jo zastopa v pravnem prometu,
- izdaja posamidne akte agencije,
- vodi agencijo in njeno poslovanje,
- odloda o pravicah iz delovnega razmerja zaposlenih na agenciji,
- dolodi notranjo organizacijo agencije in sistemizacijo delovnih mest,
- imenuje vodilne delavce agencije.<.
Drugi odstavek se drta.
Dosedanji tretji, detrti, peti, Sesti, sedmi in osmi odstavek postanejo drugi, tretji,
aetrti, peti, Sesti in sedmi odstavek.
V dosedanjem detrtem odstavku, ki postane

tretji odstavek, se besedilo >ustanovni

zakon agencije< nadomesti s kratico >EZ-t<.
15, Elen
V 21. dlenu se besedilo >ustanovni zakon agencije< nadomesti s kratico >>EZ-I<.
16. dlen

V 22, ilenu se v prvem stavku drugega odstavka besedilo >V javnem natedaju<
nadomesti z besedilom >>Z javnim natedajem<<, beseda: >jim< pa se nadomesti z
besedo >jih<.
V tretjem odstavku se beseda >prideti< nadomesti z besedo

>>zadeti<<.

17. €len

V 26. dlenu se naslov spremeni tako, da se glasi: >(finandni naert, program dela
in porof ilo o delu)<.
V prvem odstavku se besedilo >ustanovnem zakonu<< nadomesti s kratico >EZ'I<<'
18. dlen
V 28. dlenu se v prvem odstavku besedilo >ustanovnim aktom<< nadomesti s kratico
>>EZ-l<<,

V drugem odstavku se besedilo >ustanovnim zakonom( nadomesti s kratico >EZ1<,

KoNiNA DoLocBA
19. dlen
Spremembe in dopolnitve poslovnika se objavijo na spletni strani agencije in se
zadnejo uporabljati naslednji dan po obJavi,
V Mariboru, dne 3. septembra 2020

Predsednica sveta agencije

1

dr. Romana Jordan
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