
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 1. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta:  
 
»Nadzorno-prekrškovni vidiki varstva odjemalcev na dobavnem trgu z električno 
energijo in zagotavljanje skladnosti s kodeksi ravnanja - ENERJUST« 

 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
3 - Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 

 
 
2. V sodelovanju z:  
 
Pravna fakulteta Univerze v Mariboru in ELEKTRO MARIBOR ENERGIJA PLUS d.o.o. 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Tekom projekta so tako študenti Pravne fakultete kot študenti Ekonomsko-poslovne fakultete 
Univerze v Mariboru raziskovali problematiko slabe zasnove Energetskega zakona (EZ-1) in 
prekrškov, ki so v tem opredeljeni. Največji del raziskovanja je bil torej posvečen problematiki 
upoštevanja načela zakonitosti v prekrškovnem pravu, seveda pa so študenti osvetlili različno 
problematiko tudi iz zornega kota kodeksov ravnanja. Če zakoni niso spisani jasno in pregledno to 
namreč škodi pravni varnosti posameznikov, kar je posebej problematično takrat, ko država na 
podlagi takšnih predpisov izvaja kazensko ali prekrškovnopravno represijo. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Študenti so raziskovali pod mentorstvom strokovnjakov iz Pravne fakultete in Ekonomsko-poslovne 
fakultete ter strokovnjakov iz prakse, ki se z omenjenimi težavami srečujejo vsakodnevno. Po 
začetnem sestanku na Energiji plus, kjer so mentorji študentom prikazali teoretske in praktične 
razsežnosti problematike energetskega prekrškovnega prava, so študenti večinoma raziskovali 
samostojno. Plod raziskovanja je bilo skupno poročilo, ki je obsegalo 138 strani. V tem so študenti 
natančno opisali problematiko Energetskega zakona in predlagali rešitve za odpravo nepravilnosti in 
nekonsistentnosti v besedilu zakona, seveda s poudarki na tistih delih Energetskega zakona, ki so 
tako ali drugače povezani s prekrškovnim pravom. Izsledke svoje raziskave so študenti predstavili 
vodstvu gospodarske družbe ter medijem. 
 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Študenti so v projektu načeli problematiko, ki zadeva vse osebe, na katere se tako ali drugače nanaša 
Energetski zakon. Izpostavljene nepravilnosti bodo lahko odpravljene v bodočih novelah zakona, kar 
bo vplivalo na pravno varnost dobaviteljev energije ter odjemalcev energije. 
 

 
4. Priloge: 

 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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Slika 1: Prof. dr. Miha Šepec ter študenta Aljoša Polajžar in Mihael Pojbič na tiskovni konferenci, ki je 
potekala na Energiji plus, o projektu in njegovih ciljih. Prispevek: https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-
dnevnik/174548443 

 

 
 
Slika 1: Dr. Luka Martin Tomažič na uvodnem sestanku študentom predstavlja zasnovo elektro-
energetskega sistema v Sloveniji. 
 


