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Ključna dejstva o Nacionalnem energetskem programu za obdobje do leta 2030 

Odgovornost:  Pripravo predloga NEP vodi Ministrstvo za gospodarstvo 

Ime programa:  Nacionalni energetski program RS 2010 - 2030  

Postopek odločanja:  NEP sprejme Državni zbor na predlog vlade 

Namen programa:  Z nacionalnim energetskim programom se določajo dolgoročni razvojni cilji in usmeritve 
energetskih sistemov in oskrbe z energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, 
razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter spodbude in 
mehanizmi za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za 
učinkovito rabo energije. 

Razlog za pripravo NEP:  Gre za redno pripravo nacionalnega energetskega programa, ki jo predpisuje Energetski 
zakon. Za doseganje ciljev podnebno energetskega svežnja so poleg sprejetih ukrepov 
in politik potrebni dodatni ukrepi. Veljavni nacionalni energetski program (ReNEP), 
sprejet leta 2004 se ni izvajal, zato je nujna priprava dodatnih izvedbenih mehanizmov. 
Dodaten razlog za revizijo NEP so spremenjene okoliščine v mednarodnem prostoru 
zlasti na trgih energentov in energetskih tehnologij. 

Predmet:  Učinkovita raba energije in oskrba z energijo.  
NEP vključuje vse ukrepe Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 
do 2020. 

Perioda prenove NEP:  NEP se praviloma obnavlja vsakih pet let. 

Obdobje načrtovanja:  2010 do 2030 

Območje:  Republika Slovenija 
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UVOD 

Cilji nacionalnega energetskega programa 

Zagotavljanje pogojev za zanesljivo, konkurenčno in okoljsko trajnostno oskrbo uporabnikov z 

energijo in energetskimi storitvami, se uvršča med najpomembnejše razvojne izzive sedanjega 

trenutka. Že Energetski zakon (EZ) iz leta 1999 kot cilj opredeli zagotavljanje pogojev za zanesljivo 

oskrbo uporabnikov z energetskimi storitvami po tržnih načelih, načelih trajnostnega razvoja, ob 

upoštevanju njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev 

varovanja okolja. Nacionalni energetski program (NEP) gradi na teh osnovah. Energetska politika 

je vse bolj predmet skupne politike EU, slovenska energetska politika je s to usklajena v svojih 

osnovnih ciljih: okoljski trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti.  

Vizija prihodnjih aktivnosti na področju energetike v Sloveniji je vzpostavitev pogojev za prehod v 

nizkoogljično družbo z vodilno vlogo naslednjih prednostnih področij: učinkovite rabe energije 

(URE), izkoriščanja obnovljivih virov energije (OVE) in razvoja aktivnih omrežij za distribucijo 

električne energije, ki ta razvoj podpirajo. NEP daje usmeritve za izkoriščanje ekonomskega 

potenciala učinkovite rabe energije v vseh sektorjih v polni meri, postavlja ambiciozne cilje pri 

izkoriščanju OVE ter vzpostavlja pogoje za bistveno zmanjšanje odvisnosti od rabe fosilnih goriv in 

njihovo dolgoročno postopno opuščanje. Potrebno skrbnost bo zahtevalo zagotavljanje 

zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z električno energijo v obdobju do 2030, ko se bodo 

umaknile iz obratovanja vse obstoječe termoelektrarne (skupaj za 981 MW), ki imajo nizke 

izkoristke in so pred iztekom življenjske dobe, po letu 2016 pa bodo zaradi okoljskih zahtev 

neustrezne za obratovanje. Kljub temu je vizija postopno zmanjševanje rabe tudi domačih fosilnih 

virov, srednjeročno bo omejena na eno lokacijo in izkoriščanje lignita v eni proizvodni enoti1, 

popolno prenehanje rabe lignita pa je predvideno okrog leta 2050. V tem obdobju se bodo uveljavili 

obnovljivi viri energije, NEP načrtuje do leta 2030 nad 50-odstoten delež OVE glede na bruto 

končno rabo električne energije. NEP predlaga nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v 

Sloveniji, s podaljšanjem življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne, in predvideva izgradnjo 

nove enote ob lokaciji obstoječe. Dejanska realizacija nove jedrske elektrarne bo odvisna od 

pogojev na trgu in poslovnih odločitev ter družbene sprejemljivosti projekta.  

Ambiciozen prehod v nizkoogljično družbo pri ravnanju z energijo poleg ukrepov energetske 

politike omogočajo in podpirajo ukrepi politik povezanih z energetsko. Vlada RS zato v NEP 

napoveduje tudi osnovna izhodišča ukrepov davčne politike, politike urejanja prostora, 

stanovanjske politike, raziskav in razvoja, izobraževanja ter splošne razvojne politike države, 

potrebnih, da bodo načrtovani učinki energetske politike doseženi.  

Dolgoročen prehod v nizkoogljično družbo, ob sočasnem zasledovanju ciljev zanesljivosti in 

konkurenčnosti, zahteva bistvene spremembe pri ravnanju z energijo. Ključno bo zagotoviti 

zadosten investicijski potencial pri končnemu porabniku energije za vse donosne ukrepe 

učinkovite rabe energije in izkoriščanje obnovljivih virov energije. Cilj NEP je tudi ustrezno 

upravljanje družbenih sprememb za realizacijo potrebnih tehnoloških sprememb in sprememb pri 

                                                 
1
  550 MW, ki bo nadomestila obstoječe enote, projekt je v izvajanju. V celotnem dokumentu navajamo moči na pragu 

proizvodnih enot. 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 2 
 

ravnanju z energijo, zlasti postavlja v ospredje ukrepe energetske učinkovitosti za preprečevanje 

energijske revščine, ki bo vse bolj pomembno zaradi pričakovanih višjih cen energije v prihodnje2. 

Za poslovni sektor je bistvenega pomena tudi stabilnost in predvidljivost instrumentov energetske 

politike, NEP gradi na uveljavljenih mehanizmih podpornega okolja in izvajanju že sprejetih 

programov in ukrepov, zato v celoti povzema že sprejete ukrepe in predlaga mehanizme za 

izboljšanje izvedbe le-teh. V NEP so vključeni ukrepi operativnih programov za energetsko 

učinkovitost, obnovljive vire energije, kohezijske politike oz. ukrepov za črpanje sredstev EU 

skladov na področju trajnostne energetike ter zmanjševanja emisij toplogrednih plinov3. NEP 

ukrepe »povzema« in načrtuje njihovo nadaljevanje po izteku teh operativnih programov v še 

večjem obsegu. Z vključitvijo v NEP z odločanjem v Državnem zboru (DZ) je tem ukrepom 

zagotovljena večja stabilnost in dolgoročnost, z dodatnimi mehanizmi pa njihova izvedba. 

NEP izpostavlja določene tehnologije in projekte, ostaja pa odprt za vse tehnologije. Podpora in 

napori bodo usmerjeni v zagotavljanje prednosti področjem, ki se zaradi pomanjkljivosti trgov 

šibkeje uveljavljajo: učinkoviti rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije in aktivnim 

omrežjem. 

Vsebina NEP 

NEP je pripravljen skladno z zahtevami EZ4 in določa dolgoročne razvojne cilje in usmeritve 

upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega 

pomena ter spodbude in mehanizme za spodbujanje uporabe OVE in izvajanje ukrepov za URE. 

Vsebuje cilje, usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, ukrepe za doseganje ciljev, 

perspektivne energetske bilance5 in oceno učinkov glede doseganja ciljev. 

Ukrepi za doseganje ciljev NEP so strukturirani v podprogramih v štirih sklopih podprogramov: 

I. Trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo s podprogrami: Učinkovita rabe 

energije, Raba energije v prometu, Obnovljivi viri energije, Lokalna oskrba z energijo 

in Soproizvodnja toplote in električne energije; 

II. Oskrba z električno energijo: Proizvodnja električne energije, Prenos električne 

energije in Omrežje za distribucijo električne energije; 

III. Oskrba z gorivi: Oskrba z zemeljskim plinom, Tekoča goriva, Premog in Jedrska 

energija; 

IV. Horizontalni podprogrami: Razvoj trga z električno energijo in zemeljskim plinom, 

Davki in regulirane cene, Izobraževanje in usposabljanje, Raziskave in razvoj in 

Prostorsko načrtovanje. 

                                                 
2
  Zaradi gibanj na svetovnih trgih, nujne prenove in nadomeščanja relativno velikega deleža že amortizirane energetske 

infrastrukture v Sloveniji in postopne inernalizacije eksternih stroškov.  
3
  Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE); Operativni program zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1); Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 (OP 

ROPI); Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 
4

  EZ opredeljuje splošne cilje energetske politike (EZ, čl. 2 in 9) in posebej cilje s stališča varstva okolja in konkurenčnosti 

(EZ, čl. 10 in 11) ter vsebino NEP (EZ, čl. 13). 

 Obvezne sestavine izvedbenih in drugih dokumentov razvojnega načrtovanja opredeljuje Uredba o podlagah in postopkih 

za pripravo predloga državnega proračuna, ki jo je nujno upoštevati pri pripravi NEP v delih, v katerih je predvideno 

financiranje s sredstvi državnega proračuna. 
5

  Obvezne sestavine energetskih bilanc so (EZ čl. 15): napoved porabe po posameznih vrstah energije z upoštevanjem 

ukrepov učinkovite rabe energije in načel trajnostnega razvoja, način zadovoljevanja oskrbe s posameznimi vrstami 

energije, upoštevaje primarno (obnovljive in neobnovljive vire) in končno energijo, ekološke obremenitve, ki izhajajo iz 

proizvodnje in rabe energije, potreben nivo zalog in rezervnih kapacitet za doseganje načrtovanega nivoja zanesljivosti 

oskrbe, načini spodbujanja ekološko primernejših goriv. 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 3 
 

Vsak podprogram opredeljuje cilje, strategijo in podporno okolje, ki bo omogočilo doseganje ciljev: 

določa naloge, roke in odgovornosti za pripravo in izvajanje mehanizmov, identificirani so za 

podprogram najpomembnejši akterji, ocenjeni so pričakovani učinki in sredstva potrebna za 

izvedbo.  

Da bi povečali izvedljivost NEP, in s postopkom celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) 

zagotovili zgodnje preverjanje sprejemljivosti ukrepov, NEP opredeljuje razvoj javne infrastrukture 

in infrastrukture državnega pomena na objekt natančno in dopolnjuje usmeritve iz Odloka o 

strategiji prostorskega razvoja RS. Za izpolnjevanje ciljev NEP bodo objekti NEP vključeni v Načrte 

upravljanja z vodami (NUV).  

Posebno poglavje ocenjuje učinke predlaganega scenarija NEP. Ocene učinkov so podane 

primerjalno z drugimi analiziranimi scenariji in z utemeljitvijo izbora predlaganega scenarija. 

Dolgoročna bilanca za izbrani scenarij ne pomeni napovedi prihodnje rabe in oskrbe temveč 

pričakovan razvoj, če bodo izpolnjeni pogoji, zlasti vzpostavitev načrtovanih oz. predlaganih 

mehanizmov podpornega okolja. Ocenjeni so tudi ekonomski učinki scenarijev: bistveno se bo 

povečal obseg investicij v vseh sektorjih. Vsi scenariji so bili presojani tudi v okviru celovite presoje 

vplivov na okolje. 

Za izvajanje bodo bistvenega pomena viri: finančni viri in kadri, ustrezna organiziranost ter 

vodenje in spremljanje izvajanja NEP. 

Odločanje o NEP  

Javna obravnava NEP se je začela aprila 2009 z objavo Zelena knjige – posvetovalnega dokumenta 

– kjer so bila izčrpno predstavljena strateška vprašanja za oblikovanje dolgoročne razvojne vizije 

pri ravnanju z energijo in izvedbenih instrumentov6. Doživela je velik odziv s predlogi in 

pripombami okoljskih nevladnih organizacij, regionalnih organizacij in pobud, energetskih 

podjetij, interesnih združenj, posameznikov idr. ustanov, ki jih je bilo v procesu priprave NEP 

potrebno uskladiti in upoštevati.  

Da se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, 

varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, je bila skladno z Zakonom o varstvu 

okolja izvedena CPVO7. Postopek CPVO je vključeval tudi javno obravnavo Poročila o določitvi 

obsega okoljskega poročila v CPVO za NEP (junija do avgusta 2010). Obe javni obravnavi sta sicer 

neobvezni fazi vključevanja javnosti v pripravo programskih dokumentov, vendar je ministrstvo 

želelo okrepiti sodelovanje širše strokovne in zainteresirane javnosti za večjo kakovost priprave in 

odločanja o NEP.  

Nadaljnji koraki odločanja so prikazani v tabeli (Tabela 1). NEP sprejme državni zbor na predlog 

vlade (EZ, čl. 13). Javna obravnava Osnutka predloga NEP bo trajala 2 meseca, predvidoma od [20. 

maja do 20. julija]. Vzporedno bo potekala javna obravnava Okoljskega poročila za NEP in 

čezmejno posvetovanje o obeh dokumentih.  

                                                 
6
  V javni obravnavi NEP je MG prejelo pripomb in stališča 47 organizacij, skupin ali posameznikov, ki so objavljene na 

spletni strani MG. 
7
  Pri izdelavi NEP sta obvezna sodelovanje javnosti (čl. 34.a Zakona o varstvu okolja – ZVO, Ur. l. RS, UPB1 39/2006, 

70/2008, 108/2009) in celovita presoja vplivov na okolje (čl. 39 ZVO). 
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V postopku CPVO za NEP se presojajo tudi ukrepi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za 

obdobje 2010 do 2020 (AN OVE). Ukrepi AN OVE so v celoti vključeni v podprograme NEP8. 

Tabela 1: Nadaljnji koraki obravnave in odločanja o NEP 

Postopek odločanja o NEP 

Mnenje MOP glede primernosti Predloga NEP in OP NEP za javno obravnavo 

Javna obravnava Predloga NEP in OP NEP 

Obvestilo-notifikacija sosednjim državam glede čezmejnih aktivnosti v NEP 

Dopolnjen Predlog NEP in OP NEP s pripombami iz javne obravnave 

Mnenje MOP glede sprejemljivosti NEP 

Vladna procedura za Predlog NEP 

Postopek odločanja o Predlogu NEP v DZ 

 

Dokumenti. Obravnava in odločanje o NEP obsega dva dokumenta: 

 Nacionalni energetski program za obdobje  doleta  2030 - Aktivno ravnanje z energijo (NEP); 

 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za obdobje 

2010 do 2030 (OP NEP).  

 

V podporo odločanju o NEP so pripravljeni naslednji podporni dokumenti: 

 Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-20309: 

o 1. del: Izhodišča; 

o 2. del: Rezultati; 

 Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob 

zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz domačega premoga 

do leta 2027; 

 Letni energetski pregled 2008; 

 sektorski elaborati – Strokovne podlage za podprograme NEP; 

 študija – Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn. 

V dolgoročnih energetskih bilancah so podrobno prikazani učinki NEP glede meril zanesljivosti, 

okolja in konkurenčnosti za različne scenarije. Celotno oceno učinkov NEP na okolje skladno s 

postopkom CPVO podaja Okoljsko poročilo NEP. 

Javna obravnava obeh dokumentov: Osnutka predloga NEP za obdobje do leta 2030 - 

Aktivno ravnanje z energijo in Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni 

energetski program za obdobje 2010 do 2030 bo potekala od 10. junija do 25. julija, pripombe v tem 

roku lahko naslovite na nep.mg@gov.si.  Dokumenta sta objavljena na spletni strani MG:  

http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/nacionalni_energetski_program/ 

kjer so objavljeni tudi zgoraj navedeni podporni dokumenti in druge informacije v zvezi z 

obravnavo NEP. 

                                                 
8
  Glej Tabelo 7 v prilogi Okoljskega poročila Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni 

energetski program za obdobje 2010 do 2030. 
9
  Primerjava scenarijev NEP v Dolgoročnih energetskih bilancah 2010-2030 je strokovna podlaga za Nacionalni energetski 

program za obdobje 2010 do 2030 kot del analize učinkov NEP, podana v dokumentu Dolgoročne energetske bilance RS 

za obdobje 2010-2030 - Rezultati. NEP in dolgoročne energetske bilance za različne scenarije NEP so izdelane skladno z 

zahtevami Energetskega zakona (EZ). Izhodišča za oblikovanje scenarijev s podrobnim opisom scenarijev so v 

dokumentu: Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-2030 – Izhodišča.  

mailto:nep.mg@gov.si
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/nacionalni_energetski_program/
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1 Stanje in izzivi  

Spremembe v mednarodnem okolju 

Energetika, ki je strateško in po obsegu izjemno pomembna dejavnost, je danes na razvojni 

prelomnici. Vrsta novih okoliščin v globalnem okolju zahteva ponoven razmislek o razvoju 

energetskih dejavnosti in storitev, nujni pa so tudi ukrepi za boljše izvajanje energetske politike. 

Okoliščine so znatno spremenjene, prihodnost pa negotova. 

Ključni izziv prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je še nadalje zagotavljati ravnotežje med 

tremi osnovnimi cilji energetske politike, ki so: (1) čim manjši vplivi na okolje, (2) ustrezna 

zanesljivost oskrbe in (3) izboljšanje konkurenčnosti družbe in gospodarstva. Zaradi povečanih 

ambicij in izzivov pri vseh treh ciljih je pomemben cilj tudi ustrezno upravljanje za to potrebnih 

sprememb in zagotavljanje družbene kohezivnosti. 

Prehod na nizkoogljično družbo. Na podlagi najnovejših znanstvenih spoznanj je nujna povezana 

mednarodna dejavnost, da bi preprečili nevarne posledice podnebnih sprememb. Skladno z 

izsledki Medvladnega foruma za spremembo podnebja (IPCC) je zato potrebno omejiti segrevanje 

ozračja pod 2°C glede na raven pred industrializacijo in globalne izpuste toplogrednih plinov 

(TGP) zmanjšati za 50 % do leta 2050 glede na leto 1990. Razvite države morajo v tem obdobju 

svoje izpuste TGP zmanjšati za 80 do 95 %. Mednarodna prizadevanja za sklenitev obvezujočega in 

izčrpnega mednarodnega dogovora za prihodnje podnebne aktivnosti podpira Slovenija v okviru 

evropske mednarodne okoljske politike. Novembra 2009 je DZ sprejel Deklaracijo o aktivni vlogi 

Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb. 

Prehod v nizkoogljično družbo ni le okoljski imperativ, temveč se dolgoročno izplača tudi 

ekonomsko, saj so stroški preprečevanja globalnega segrevanja po ocenah pet do desetkrat manjši 

od stroškov prilagajanja in sanacije škod zaradi negativnih posledic podnebnih sprememb. Pri tem 

niso v polni meri vrednoteni posredne koristi za gospodarstvo, zaposlovanje, na zdravje zaradi 

hkratnega zmanjšanja onesnaženja zraka, zato je končna bilanca še bolj pozitivna.  

Zanesljivost dobav. Pričakovana večja energetska uvozna odvisnost zaostruje vprašanje strateške 

zanesljivosti oskrbe. Pri uvozni oskrbi z nafto in premogom so zaradi globalne raznoterosti dobav 

zadostni dosedanji ukrepi (90-dnevne zaloge nafte). Več incidentov med Rusijo in Ukrajino, zlasti 

tisti ob začetku leta 2009, je opozorilo na potrebne ukrepe za izboljšanje zanesljivosti dobave 

zemeljskega plina, ki se v EU že izvajajo. Del odgovora je tudi razvoj globalnega trga z 

utekočinjenim zemeljskim plinom (UZP). Ravnotežje med rešitvami za zagotavljanje zanesljivosti 

oskrbe v okviru mednarodnih povezav in z zagotavljanjem lastnih zmogljivosti in rezerv je ena od 

razvojnih dilem energetike v Sloveniji. 

Spremenjene gospodarske razmere. Pričakujejo se relativno visoke cene energije na mednarodnih 

trgih goriv in energije. Visoke cene v letih 2007 in 2008 so bile posledica velikega povečanja 

povpraševanja po energiji v hitro razvijajočih se gospodarstvih, to pa se bo po izteku finančne in 

gospodarske krize najverjetneje ponovilo, različno po vrstah energije. Okrevanje bo morda počasno 

in lahko traja desetletje ali več. Dodatno breme za gospodarstvo je velika volatilnost cen energije, 

zlasti električne energije. Ker se tveganja v dejavnosti povečujejo, ni pričakovati stabilnejših cen v 

prihodnje. Dodatno negotovost pri cenah energentov vnaša trg z emisijami, ki se še oblikuje, 

prihodnje cene pa so odvisne od vrste dejavnikov – tudi od prihodnjega mednarodnega dogovora. 

Z gospodarsko krizo so se spremenili pogoji dostopa do kapitala tudi za energetska podjetja, kar 

otežuje nova vlaganja. Kriza je vplivala tudi na povpraševanje po energiji. Raba električne energije 
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na prenosnem omrežju se je med letoma 2007 in 2009 v Sloveniji zmanjšala za 16 %, v letu 2010 pa 

se ponovno povečuje10.  

Razvoj in prodor zelenih tehnologij. Velik izziv je razvoj energetskih tehnologij: kako ujeti 

dinamiko tehnološkega razvoja, pospešiti zgodnji prevzem tehnologij in izkoristiti nove hitro 

rastoče trge na področju tehnologij pridobivanja, pretvorbe in rabe energije, zlasti OVE. S 

prehodom v nizkoogljično družbo se vzpostavljajo trgi zelenih energetskih tehnologij in storitev, ki 

so med najhitreje razvijajočimi se globalnimi trgi in na katere gospodarska kriza ni imela 

bistvenega vpliva. Ti trgi so zahtevnejši od klasičnih energetskih trgov, saj dejavnosti praviloma 

zahtevajo večjo izobrazbeno raven in večja vlaganja v raziskave in razvoj od povprečja v 

gospodarstvu. So velik generator zaposlovanja. Za še večji prodor tehnologij in storitev učinkovite 

rabe in obnovljivih virov energije je zato nujna premostitev ekonomskih in neekonomskih ovir. 

Zlasti URE, kljub donosnosti ukrepov, zahteva zadostna investicijska sredstva pri končnih 

porabnikih energije – gre za delno, a obsežno preusmeritev finančnih tokov od velikih investicij v 

proizvodne zmogljivosti in uvoza goriv k izjemno velikemu številu manjših investicij pri končnih 

porabnikih energije, ki terja spremembe ne le v energetski politiki, temveč tudi v drugih razvojnih 

politikah države.  

Evropska dimenzija. V Evropski uniji je po sprejemu Lizbonske pogodbe tudi formalno 

vzpostavljena skupna energetska politika, ki povezuje države članice zlasti pri velikih 

infrastrukturnih projektih v zvezi z razvojem evropskih omrežij, pri regulaciji notranjega trga EU 

in razvoju tehnologij.  

EU povečuje ambicije svoje okoljske politike v okviru podnebno-energetskega paketa in si 

prizadeva za ambiciozen in izčrpen mednarodni dogovor o spremembah podnebja po letu 2012 v 

okviru Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). Evropska unija 

vodi odločno podnebno politiko, s sprejetjem ciljev in ukrepov podnebno energetskega svežnja s 

cilji zmanjševanja emisij TGP, izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanja deleža OVE in te 

cilje postavlja kot visoko prioriteto v strategiji razvoja do leta 202011.  

Trg z električno energijo in zemeljskim plinom. Z uveljavljanjem trga z električno energijo so se 

spremenile razmere v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Tretji sveženj energetskih direktiv 

in uredb EU iz leta 2009 zahteva nadaljnje izpopolnitve trgov za elektriko in plin. Vrh EU za 

področje energije je februarja 2011 potrdil odločenost za vzpostavitev učinkovitega trga in določil 

kot skrajni rok konec leta 2014.  

Velik izziv postaja sočasno zasledovanje ciljev avtonomnosti elektroenergetskega sistema (zlasti za 

obratovanje v kritičnih okoliščinah) in konkurenčnosti oskrbe. Vsi novi proizvodni objekti bodo 

morali biti konkurenčni na širšem regionalnem trgu. Ekonomija obsega narekuje čim večje 

proizvodne enote, v slovenskem sistemu pa so primernejše manjše enote, ker je potrebno 

zagotavljati manj rezervnih zmogljivosti ob izpadu največjih enot, z manjšimi enotami je tudi lažje 

doseči večjo diverzifikacijo virov, lokacij, dobaviteljev in tehnologij za proizvodnjo energije. 

Potrebno obnavljanje in dopolnjevanje elektroenergetske infrastrukture zahteva visoka vlaganja, 

katerih vračilo je večinoma dolgoročno, v razmerah zelo volatilnih cen energije pa se večajo tudi 

tveganja. Potrebna je tudi dograditev plinskega prenosnega sistema za zagotovitev kolektivne 

varnosti in zanesljivosti oskrbe ter večstranskega trgovanja z zemeljskim plinom 

                                                 
10

  Leta 2010 se je končna raba električne energije povečala za 5,8 % glede na leto 2009 (preliminarni podatki). 
11

  Glej tudi poglavje Strateški okvir NEP. 
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Doseganje ciljev ReNEP in drugih ciljev energetske politike 

Energetska intenzivnost. Slovenijo je gospodarska in energetska kriza presenetila s strukturnimi 

zaostanki pri oskrbi z energijo, ki v zadnjih 27 letih ni bila bistveno spremenjena, in rabi energije v 

gospodarstvu, z visokim deležem energetsko intenzivne industrije in relativno nizkim deležem 

visokotehnoloških dejavnosti in storitev. Energetska intenzivnost se zmanjšuje, vendar je še daleč 

nad povprečjem EU. V pričakovanju ponovno naraščajočih cen energije je vpliv visoke energetske 

intenzivnosti na konkurenčnost še večji, v zaostrenih razmerah pa je še bolj obremenjujoč. 

Energetsko intenzivna industrija je zelo občutljiva na cene energije, zato lahko pričakovano 

zvišanje cen povzroči prestrukturiranje in s tem manjše povpraševanje. 

Energetska intenzivnost rabe primarne energije je bila v Sloveniji v primerjavi z EU-27 leta 2008 še 

vedno višja za 54 %. V Sloveniji tudi še ni dosežen zadosten razklop med gospodarsko rastjo in 

rabo energije. Najbolj hitro se je energetska intenzivnost rabe primarne energije zmanjševala v 

drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja, po letu 2000 pa se je dinamika zmanjševanja 

umirila. V obdobju 2000-2008 se je zmanjšala za 10,7 % oz. za 1,7 % letno. V obdobju sta se 

spreminjala dva ključna dejavnika: na zmanjševanje intenzivnosti rabe energije je občutneje 

vplivalo zlasti prenehanje obratovanja nekaterih energetsko intenzivnih proizvodenj, hkrati je na 

kazalec v nasprotni smeri vplivalo izjemno povečanje rabe energije v prometu.  

Le del ukrepov za znižanje energetske intenzivnosti rabe primarne energije je v domeni energetske 

politike, večinoma pa morajo najti mesto v ostalih razvojnih politikah države. Manjša energetska 

intenzivnost je pomemben dejavnik konkurenčnosti gospodarstva.  

Raba električne energije. Tudi gibanje rabe končne energije, zlasti električne, kaže na precej 

različen razvoj od povprečja EU in še zlasti od gibanj v najbogatejših državah EU. V zadnjih dveh 

letih se je zaradi gospodarske krize poraba električne energije sicer zmanjšala, vendar je pri 

največjih porabnikih energije v pretežni meri posledica proizvodnje z delnimi zmogljivostmi. 

Zaradi hitrega povečevanja porabe električne energije je zagotavljanje zadostnih zmogljivosti za 

oskrbo z električno energijo v Sloveniji zlasti v zimskih obdobjih visoke porabe in nizke hidrologije 

vse bolj odvisno od sosednjih elektroenergetskih sistemov. Od komercialnih pogodb pa je odvisno 

tudi zagotavljanje zadostnih rezervnih zmogljivosti. Za nadaljnje zagotavljanje ugodne 

elektroenergetske bilance, zanesljivosti oskrbe v kritičnih obdobjih in zaradi nadomeščanja 

zmogljivosti, ki so pri koncu koristne življenjske dobe, je potrebna izgradnja novih elektrarn. Ne 

glede na zmerno rast porabe električne energije v obdobju, ki vključuje tudi krizo zadnjih let, je 

ogroženo izpolnjevanje okoljskih zavez izboljšanja energetska učinkovitost, večji delež OVE in 

zmanjšanje emisij TGP, ki jih je Slovenija sprejela v mednarodnih sporazumih in z direktivami EU 

(Direktive 2006/32/ES, Direktive 2009/28/ES in drugih).  

Rabe energije v prometu. Posebne pozornosti mora biti deležna raba energije v prometu, ki se je v 

obdobju 2004 do 2008 povečala za 48 %, kar kaže na popolno odsotnost trajnostne prometne 

politike v državi in ogroža izpolnitev obveznosti Kjotskega protokola in drugih mednarodnih 

obveznosti Slovenije, predvsem zavezujočega ciljnega deleža OVE v končni rabi energije. 

Cilji URE. Slovenija je kot država članica EU sprejela cilj, da bo dosegla za 1 % prihrankov energije 

letno oz. 9 % v obdobju od leta 2008 do leta 2016. Izboljšave na področju energetske učinkovitosti v 

Sloveniji so zaenkrat prepočasne in v premajhnem obsegu, da bi lahko v celoti zagotovili izpolnitev 

zastavljenih ciljev, ki izhajajo iz Direktive 2006/32/ES12 in Nacionalnega akcijskega načrta za 

energetsko učinkovitost 2008-2016. V letu 2008 je bilo v povprečju doseženih manj kot polovica z 

načrtom predvidenih prihrankov končne energije. Spodbud za ukrepe učinkovite rabe električne 

                                                 
12

  Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah 
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energije je zelo malo. Na ravni EU je sprejet tudi cilj izboljšanja energetske učinkovitosti za 20 

odstotkov od leta 2020, delitev napora za doseganje tega cilja med države članice je še v pogajanjih. 

Cilji razvoja OVE. Leta 2008 so hidroelektrarne prispevale 93,3 % vse električne energije 

proizvedene iz OVE. Pri oskrbi s toploto med OVE prevladuje lesna biomasa, ki prispeva več kot 

polovico skupne oskrbe toplote iz OVE. V okviru podnebno-energetskega svežnja si je EU zadala 

za cilj povečanje rabe OVE do leta 2020 na 20 % v skupni rabi energije. Cilje držav članic 

opredeljuje Direktiva 2009/28/ES13, Slovenija je v tem okviru sprejela izjemno ambiciozne cilje - 

doseči 25 % delež OVE v bruto rabi končne energije (danes 15 %) ter 10 % delež OVE v končni rabi 

energije v prometu.  

Dosedanji razvoj OVE ne dosega večine ciljev zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem energetskem 

programu (ReNEP) za leto 2010. Približujemo se le ciljnemu 25-odstotnemu deležu OVE pri oskrbi 

s toploto v letu 2010. Ciljni delež 33,6 % OVE pri oskrbi z električno energijo v letu 2010 je bil po 

prvih ocenah izpolnjen, kar pa je deloma tudi posledica visoke hidrologije in nižje porabe v času 

gospodarske krize in le deloma zaradi ukrepov. Za povečanje deleža OVE bo treba zmanjšati rabo 

končne energije sočasno s povečanjem proizvodnje iz OVE.  

Cilj ReNEP podvojiti proizvodnjo električne energije v soproizvodnji toplote in električne 

energije (SPTE) ne bo dosežen, do leta 2008 je bilo dosežno le 38,5-odstotno povečanje proizvodnje 

SPTE. Rast se je leta 2005 praktično zaustavila. Leta 2009 je bila potrjena prenovljena shema 

spodbujanja SPTE, kar je osnova za nadaljnji razvoj področja: spodbude so bile uvedene tudi za 

SPTE v industriji, kjer je potencial največji.  

Zmogljivosti za proizvodnjo električne energije. Izvedba ReNEP je zatajila tudi na tem segmentu. 

Potrebne investicije v elektrogospodarstvu, s katerimi bi izboljšali konkurenčnost, zagotovili dovolj 

proizvodnih zmogljivosti v državi in izboljšanje okoljskih karakteristik proizvodnje, so je bile 

omejene na nekaj manjših projektov. Slovenska energetska politika se je že v preteklosti odločila za 

dinamično izrabo vodnega potenciala v velikih objektih. Proizvodne zmogljivosti HE so se od leta 

2004 do danes povečale za 10 %. Izvedba nadaljnjih projektov: dokončanje verige HE na spodnji 

Savi in izgradnja verige HE na srednji Savi nekoliko zaostajajo za načrti. Skladno z ReNEP je bila 

izgrajena črpalna hidroelektrarna.  

Izdatnih novih termoenergetskih virov v zadnjih sedem in dvajsetih letih ni bilo zgrajenih, v 

zadnjih desetih letih so bile obstoječe proizvodne naprave intenzivneje vzdrževane za 

zagotavljanje razpoložljivosti električne energije. Obstoječe termoenergetske zmogljivosti so 

tehnološko zastarele in pred koncem podaljšane življenjske dobe, roki za nadomeščanje obstoječih 

enot so kratki zaradi novih okoljskih standardov za mejne emisijske koncentracije snovi v zrak, ki 

bodo v veljavi od začetka leta 2016. Vsi obstoječi klasični termoenergetski objekti namenjeni 

proizvodnji električne energije so predvideni za zaprtje pred letom 2027 (skupaj za 981 MW), 

večina že pred letom 2016 (518 MW oz. 53 %). Do leta 2015 bo zaustavljenih tudi 148 MW rezervnih 

zmogljivosti (32 % vseh rezervnih termoenergetskih zmogljivosti). Prenove ali nadomestitev 

obstoječih zmogljivosti na lokacijah termoelektrarn ne bodo zadostovale za zagotavljanje zanesljive 

in kakovostne oskrbe države z električno energijo do leta 2030, tudi ne ob izdatnih vlaganjih v 

učinkovito rabo energije in razpršeno proizvodnjo električne energije.  

Razvoj trgov, proizvodnje in omrežij. Slovenija je uspešno izpeljala zastavljen cilj popolnega 

odprtja trga z električno energijo in zemeljskim plinom. Tudi drugi cilj ReNEP - učinkovito in 

pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti - se postopoma uresničuje, vendar nekateri 

kazalci ne kažejo na zelo ugodno sliko. Na slovenskem trgu z električno energije in z zemeljskim 

plinom je relativno visoka koncentracija ponudbe, značilen je velik tržni delež največjih 

proizvajalcev in dobaviteljev električne energije. Tudi na trgu zemeljskega plina ima največji 
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  Direktiva 2009/29/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov energije  
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dobavitelj prevladujoč položaj. Trgovanja z električno energijo na organiziranem trgu zadnja leta 

praktično ni, organiziran trg z zemeljskim plinom pa ni bil vzpostavljen. Za učinkovitejše 

delovanje elektroenergetskega trga je nujno potrebna izrazitejša vloga borze. Priložnosti razvoja 

trga z električno energijo so zlasti z izrabo lege slovenskega elektroenergetskega omrežja v Evropi, 

na stičišču več oskrbovalnih območij z različnimi značilnostmi proizvodnje in odjema. Slovensko 

prenosno omrežje je lahko eno izmed vozlišč trgovanja z električno energijo, če bomo razvili 

ustrezne strokovne, tržne in organizacijske pristope.  

Razvoj in obnova omrežja za distribucijo električne energije zaostaja za načrti, hkrati pa so pred 

nami novi izzivi načrtovanja in izgradnje aktivnih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje 

in aktivno upravljanje odjema energije, nove tehnologije, zagotavljanje in spremljanje kakovosti 

električne energije. Nov in inovativni pristop k sistemom meritev, obvladovanja odjema in drugih 

prijemov aktivnih omrežij omogoča nadaljnji razvoj že doslej uveljavljene industrije, znanja na 

področju trženja in relevantne informacijske tehnologije.  

Domača proizvodnja energetskih strojev, naprav in zagotavljanje energetskih storitev je vse 

šibkeje vpeta v razvojno politiko kljub znatnim možnostim in bogati tradiciji. Investicije v 

tehnologije trajnostne energetike (URE in OVE) na hitro rastočih trgih tega segmenta energetske 

tehnologije in storitev nudijo možnosti za zaposlovanje tudi v manjših gospodarstvih. 

Mednarodne okoljske obveznosti in energetika. Emisije TGP iz energetike se povečujejo, samo v 

letu 2008 so se povečale za 6 %, zlasti zaradi povečanja porabe energije v prometu za 18 % v tem 

letu. Za doseganje kjotskega cilja so relevantne emisije, ki so zunaj evropske sheme za trgovanje z 

emisijami14, najbolj neobvladane so emisije iz prometa. Emisije, na katere se nanaša obveznost 

države so bile leta 2008 višje od ciljnih emisij Kjotskega protokola za 6 %. 

Emisije žveplovega dioksida se kot posledica sprejetih predpisov in izvedenih ukrepov hitro 

zmanjšujejo. Leta 2008 so bile emisije občutno nižje od ciljnih emisij za leto 2010. 

Raba in oskrba z energijo prispevata znaten delež tudi k skupnim emisijam dušikovih oksidov v 

državi. Leta 2008 so emisije NOx znašale 47,2 mio t in so zopet presegale ciljno vrednost 45 mio t v 

letu 2010. V letu 2008 so se emisije NOx občutno povečale (za 5,7 %) zlasti zaradi višje porabe 

dizelskega goriva v prometu (povečanje v prometu leta 2008 je znašalo 2,4 mio t). 

Izvajanje ReNEP 

Poročila o izvajanju ReNEP (Letni energetski pregledi), ter državnih operativnih programov15 

kažejo na velike zaostanke v izvajanju ukrepov načrtovanih v programskih dokumentih s področja 

energetike. Spremljanje izvajanja strategij in programov je pomanjkljivo, niso opredeljene 

odgovornosti za poročanje in odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju, nadzorni mehanizmi niso 

vzpostavljeni. Še več, tudi odgovornosti za samo vodenje izvajanja programov v celoti in za 

izvajanje posameznih ukrepov niso natančno opredeljene. Podobne značilnosti izvajanja 

energetskih programov in strategij je mogoče zaslediti tudi na lokalnem nivoju pri izvajanju 

lokalnih energetskih konceptov. 

                                                 
14

  V državnih evidencah emisij se za naprave, ki so v evropski shemi za trgovanje z emisijami, upoštevajo emisije enake 

podeljenim emisijskim kuponom po državnem razdelitvenem načrtu, ne glede na večje ali manjše dejanske emisije teh 

naprav. Zato emisije iz energetskih dejavnostih ter v velikem delu industrije ne vplivajo na nacionalne obveznosti 

izpolnjevanja kjotskega protokola in torej tudi ne vplivajo na stroške države za nakup emisijskih kvot. Vplivajo le na 

poslovne subjekte in posledično na cene njihovih produktov. 
15

  Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture, OP ROPI in Operativni program zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do 2012, OP TGP-1. 
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Priprava in vodenje izvedbe NEP. Del razlogov za neizvajanje ReNEP izhaja iz statusa, ki ga imajo 

programski dokumenti v državi. Proces oblikovanja programskih dokumentov ni bil voden kot 

postopek odločanja o prihodnjih aktivnosti Vlade RS in drugih akterjev. Pomanjkljivosti so bile 

tudi v dokumentu ReNEP samem, saj v njem niso bili opredeljeni nosilci nalog za pripravo 

mehanizmov NEP, vključno z mehanizmi, ki zagotavljajo pogoje za izvedbo zasebnih iniciativ, niti 

roki za izvedbo nalog. Premalo natančno so bili opredeljeni viri sredstev za izvedbo programa ter s 

programom povezanih investicij. Opredeljena ni bila organiziranost potrebna za realizacijo 

programa niti potrebne kadrovske okrepitve oz. prerazporeditve.  

Medresorsko sodelovanje, potrebno za izvedbo tako kompleksnih ukrepov, kot jih je načrtoval 

ReNEP, ni bilo ustrezno. Kljub ambicioznim načrtom na področju URE in OVE do leta 2009 ni bilo 

zagotovljene dovolj politične podpore skladne z deklariranimi ambicijami, zagotovljenih ni bilo 

dovolj finančnih virov in kadrov potrebnih za realizacijo.  

Razmeroma uspešen je bil le prenos evropskih direktiv, vendar pa je z redkimi izjemami prenesen 

le z direktivo zahtevani minimum pravnega reda, namen direktive pa pogosto ni bil v celoti 

dosežen. Ko gre za izpolnjevanje zastavljenih ciljev na nacionalni ravni, manjka razvoj lastnega 

instrumentarija za doseganje teh ciljev, zatika se praktično povsod. Predvideni investicijski načrti 

se izvajajo v zelo omejenem obsegu.  

 

Učinkovita raba energije. Ambiciozni cilji ReNEP na področju URE niso bili doseženi. Ključno 

nerešeno vprašanje je bilo zagotavljanje virov financiranja za spodbude URE načrtovane v ReNEP. 

Tudi po sprejemu programa črpanja evropskih kohezijskih sredstev16, ki je namenil sredstva za 

učinkovito rabo energije v javnem sektorju za obdobje od leta 2007 do 2013, so se ta začela črpati v 

večjem obsegu šele leta 2010. Šele s tem črpanjem kohezijskih sredstev in sprejemom Uredbe o 

zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih,17 so bili zagotovljeni finančni viri v 

obsegu, ki je bil načrtovan v ReNEP za spodbujanje URE. Za doseganje še višjih ciljev URE, ki bodo 

v prihodnje nujni, pa bo potrebna izvedba vrste ukrepov usmerjenih v odpravljanje nadaljnjih ovir 

za večji tržni prodor ukrepov URE. URE je specifično področje energetike, saj zadeva nekaj deset 

milijonov investicijskih odločitev pri končnih porabnikih v prihodnjih dvajsetih letih, in zato 

ustrezno razporeditev investicijskih sredstev za njihovo izvedbo ter nova znanja pri ponudnikih 

tehnologij in storitev. Pomembna je tudi kakovost in razpoložljivost informacij o koristih in 

praktičnih vidikih implementacije ukrepov za končne uporabnike, česar trgi sami danes še ne 

zagotavljajo. Velike možnosti za izboljšave so tudi v organiziranosti in povezovanju služb, 

pristojnih za spodbujanje URE, z drugimi akterji, nujno pa bo v te naloge vključiti večje število 

kadrov. URE in OVE so poleg tega pomanjkljivo vključeni v visokošolsko izobraževanje. 

Obnovljivi viri energije. Ovire za večji prodor OVE za proizvodnjo toplote so sorodne kot za 

URE. Nekoliko drugačne ovire pa so za proizvodnjo električne energije iz OVE. Z zastavljenimi cilji 

je usklajen razvoj sončnih elektrarn in elektrarn na bioplin. Z velikimi ovirami pa se soočajo 

investitorji v vetrne elektrarne in v male hidroelektrarne, ker ni vzpostavljenih transparentih 

postopkov v okviru prostorskega načrtovanja za razreševanje konflikta med interesi varovanja 

narave in zmanjševanja emisij TGP z varovanjem narave. Nedorečena so okoljska izhodišča za 

tovrstne objekte, država ni aktivna pri usmerjanju investitorjev, investitorji ne vključijo prostorskih 

in okoljskih izhodišč dovolj zgodaj v načrtovanje projektov. Družbeni konsenz v kolikšni meri je - 

če sploh - smiselno dopustiti škodo za naravo pri proizvodnji električne energije iz OVE, še ni 

dosežen. Večji prodor SPTE iz lesne biomase pa bo odvisen od nadaljnjega razvoja sistemov 

daljinskega ogrevanja ter sosežiga z odpadki v velikih sistemih daljinskega ogrevanja. Večja 

energetska izraba lesne biomase je pogojena tudi z razvojem tržišča lesnih ostankov in razvojem 

                                                 
16

  Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013, (OP ROPI), razvojna prioriteta Trajnostna 

energija. 
17

  Ur. l. RS, št. 114/2009 
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celotne verige lesno predelovalne industrije. Splošna ovira pri projektih proizvodnje električne 

energije iz OVE, daljinskega ogrevanja in SPTE, je pomanjkanje interesa kapitalsko ustreznih 

investitorjev, da bi se uveljavili na tudi tem področju, priprava teh projektov pa zahteva tudi 

dodatna znanja, ki jih manjši investitorji nimajo. Za obsežno uvajanje trajnostnih energetskih 

tehnologij so potrebni tudi novi koncepti pri načrtovanju: načrtovanju omrežij, prostorskem 

načrtovanju, načrtovanju energetike v lokalnih skupnostih in naseljih. 

Linijski objekti. Primer slabe realizacije ReNEP je tudi področje prenosa električne energije. V 

zadnjem petletnem obdobju ni bil zgrajen noben daljši prenosni daljnovod. Izvedenih je bilo več 

rekonstrukcij obstoječih daljnovodov, tudi z nadgradnjo iz enega na dva sistema, nekaj novih RTP 

in veliko rekonstrukcij RTP, s čimer pa ne moremo biti zadovoljni. 

Ključna ovira za počasno izvedbo projektov na prenosnem omrežju električne energije je 

dolgotrajnost postopkov umeščanja v prostor. Pravni okvir na tem področju se spreminja. 

Nedorečena so merila za vrednotenje odškodnin prizadetim pri izgradnji objektov ter merila za 

kabliranje daljnovodov na 110 kV omrežju. Za investicije v omrežje za distribucijo električne 

energije ni namenjenih dovolj finančnih sredstev, del razloga je v metodologiji za določanje višine 

omrežnine, ki ni razvojno naravnana - ni odvisna od uspešnosti oz. učinkovitosti izvedbe 

investicijskih načrtov.  

Proizvodnja električne energije. V obdobju od sprejema ReNEP sta bili izgrajeni dve 

hidroelektrarni na Srednji Savi (Boštanj 32 MW, leta 2006, Blanca, 42 MW, leta 2009), investicija v 

plinski turbini v TEŠ (2 x 42 MW) ter prenove hidroelektrarn s skupno dodatno zmogljivostjo 

28 MW (skupaj novih HE za 102 MW). Izgrajena je bila tudi črpalna elektrarna ČHE Avče kot 

zmogljivost za shranjevanje električne energije (185 MW, leta 2010). V izgradnji je HE Krško 

(39 MW, leta 2013), v izvajanju je investicija v blok TEŠ 6 (načrtovanih 549 MW, začetek 

obratovanja leta 2014). Kontinuirano potekajo tudi aktivnosti za podaljšanje življenjske dobe NEK.  

Ovire pri izvajanju večjih investicij so: dolgotrajni postopki umeščanja v prostor – zlasti za HE, 

pomanjkanje in razdrobljenost investicijskega potenciala energetskih podjetij, razdrobljenost 

razvojno tehničnih ekip ob hkrati relativno majhnem številu projektov ovira ustrezno koncentracijo 

znanja in izkušenj ter težave pri upravljanju z državnim premoženjem. Razmejitev med razvojno in 

lastniško funkcijo države ni jasna, kakovost upravljanja s premoženjem je še premajhna.  

Projekte, ki so zahtevni zaradi umeščanja v prostor, ovira neustrezno upravljanje s konflikti. 

Zaostanek v investiranju bo zelo vplival na prihodnje stroške za proizvodnjo električne energije v 

državi, saj bo zaradi tega bistveno večji delež proizvodnje obremenjen z odplačevanjem stroškov 

za investicije in njihovo financiranje skoraj sočasno. 
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2 Pričakovanja na področju 
tehnološkega razvoja v svetu18 

Poglavje podaja pričakovanja glede razvoja in prodora tehnologij na globalnih trgih, ki bodo 

ključno vplivale na prihodnjo rabo in oskrbo z energijo. Za prestrukturiranje energetskega sektorja 

in celovit prehod v nizkoogljično družbo, je v današnjem hitrem razvoju energetskih in prometnih 

tehnologij strateška opredelitev Republike Slovenije zgodnje privzemanje novih tehnologij, in sicer 

zlasti na področjih URE in lokalne oskrbe z energijo. Prihodnost energetike v Sloveniji bo povezana 

s tehnološkimi spremembami, na katere se mora sektor pripraviti, saj prinašajo veliko novih 

priložnosti. V naslednjih letih je potrebno omogočiti korenito spremembo pristopa do novih 

tehnologij, od njihove zasnove do prodora na trg. Nove energetske tehnologije bodo ključnega 

pomena za uspešen boj proti podnebnim spremembam in morajo omogočati doseganje ciljev s 

stroški, ki jih bo gospodarstvo lahko preneslo. Do leta 2030 bodo ključne zlasti naslednje 

tehnologije.  

Energetska učinkovitost je prvi in osnovni korak prestrukturiranja energetskega sektorja. 

Tehnologije URE so danes večinoma konkurenčne, vendar tudi v svetu njihov prodor na trge 

omejujejo različne ovire, zlasti omejene investicijske možnosti končnih odjemalcev energije: 

finančna sredstva, informacije in vrednotenje. Pričakujemo, da bodo v naslednjem desetletju 

izpeljane potrebne družbene spremembe in s tem povezane spremembe finančnih tokov, ki bodo 

znatno pospešile prodor konkurenčnih energetsko učinkovitih tehnologij. 

Nadaljnji razvoj nizkoenergijskih in nizkoogljičnih stavb bo znatno zmanjšal potrebe po oskrbi 

stavb s toploto. Pospešen bo tržni prodor že zrelih tehnologij, razvoj tehnologij pa bo usmerjen 

zlasti v nižanje stroškov za tehnologije in razvoj novih materialov, kot tudi v povečanje izkoristkov 

tehnologij za lokalno proizvodnjo energije, integriranih v stavbah: zlasti fotonapetostnih elektrarn, 

mikrosoproizvodnje toplote in električne energije (mikro SPTE), izrabe sončne toplote (tudi za 

hlajenje) idr.. Uveljavljanje novih tehnologij bo podprto z nadaljnjim razvojem storitev in 

upravljanja njihove kakovosti: načrtovanja, izvedbe, nadzora pri gradnji, trajnega ciljnega 

spremljanja rabe energije in aktivnega upravljanja z energijo v stavbah. 

Aktivna omrežja in virtualne elektrarne. Pričakuje se prehod iz obstoječega pasivnega v novo, 

aktivno distribucijsko omrežje, ki bo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo omogočilo 

povezave odjemalcev, dobaviteljev in proizvajalcev ter razvoj novih storitev, namenjenih zlasti 

optimizaciji stroškov, povečanju zanesljivosti in zmanjšanju okoljskih vplivov pri ravnanju z 

energijo. Razvoj dodatnih storitev pri končnih odjemalcih bodo omogočali: dinamične tarife, 

povezovanje razpršenih proizvajalcev in odjemalcev energije v virtualne elektrarne, upravljanje 

omrežij s proizvajalci na nizkonapetostnem nivoju, uvajanje pametnih števcev pri odjemalcih 

električne energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode idr.. Nadaljeval se bo razvoj 

regulacijske tehnike pri velikih proizvajalcih električne energije, pri prenosu električne energije in v 

drugih energetskih dejavnostih. Aktivna omrežja so nujna za informacijsko povezavo razpršenih 

virov električne energije in odjemalcev v tako imenovanih virtualnih elektrarnah za njihovo 

optimalno vodenje glede na potrebe in stanje v elektroenergetskem sistemu (npr. virutalne 

elektrarne bodo poleg tržnih zmožne ponujati tudi nekatere sistemske storitve). 

Razvoj izrabe OVE bo usmerjen zlasti v nižanje stroškov za proizvodnjo teh tehnologij in 

povečevanje njihovih izkoristkov. Na znižanje stroškov bo vplivala zlasti ekonomija obsega pri 

                                                 
18

  Poglavje podaja pričakovanja glede razvoja in prodora tehnologij na globalnih trgih. Izbrane so tiste tehnologije, ki so 

bodo ključno vplivale na prihodnjo rabo in oskrbo z energijo. Vprašanja povezana z uvajanjem tehnologij in razvojem 

tehnologij v Sloveniji so obravnavana v podprogramih. Podrobna analiza učinkov je v dokumentih Dolgoročne 

energetske bilance NEP 2010-2030 – Izhodišča in Rezultati. 
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proizvodnji naprav ob povečanem povpraševanju po teh tehnologijah. Velik prodor razpršenih, od 

vremenskih razmer odvisnih tehnologij bo zahteval sočasen razvoj in nadgradnjo upravljanja 

omrežij v aktivna omrežja, vključno z optimizacijo proizvodnje električne energije; 

Prodor novih tehnologij in energijskih virov v prometu bo vplival tako na rabo energije v 

prometu kot tudi na povezovanje vozil in nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja. 

Pričakujemo zlasti prodor električnih akumulatorskih vozil in dolgoročno tudi vozil na vodik kot 

tudi prodor sistemov za decentralizirano pridobivanje energije iz OVE za vozila. 

Razvoj proizvodnje biogoriv druge generacije bo usmerjen v večnamensko predelavo celulozne 

in ligno-celulozne biomase v biogoriva in druge izdelke z višjo dodano vrednostjo. Razvoj 

primerne tehnologije je trenutno v demonstracijski fazi, nadaljnji razvoj pa bo zelo odvisen od 

spodbud, utemeljenih na dodatnih koristih te proizvodnje, vključno z okoljskimi učinki v celi 

življenjski dobi. Za prevladujoča postopka predelave – termo-kemično pretvorbo in biokemično 

pretvorbo celuloze v biodizel oz. bioetanol – se pričakuje postopno komercializacijo. Nižanje 

stroškov bo pri biokemični pretvorbi odvisno zlasti od encimov v procesu, pri termo-kemični 

pretvorbi pa od optimizacije več faz postopka: ravnanja z biomaso, uplinjanja in sinteze plina. 

Polna komercializacija teh tehnologij se pričakuje leta 2030. Pritiski proizvodnje biogoriv na 

proizvodnjo hrane se bodo z drugo generacijo zmanjšali, zaradi večjega povpraševanja pa bodo 

nujni trajnostni kriteriji za izkoriščanje gozdov in drugih virov biomase. 

Tehnologije za zajem in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS – Carbon Capture and Storage) 

so pri izkoriščanju fosilnih goriv vmesna faza med naprednimi nizkoogljičnimi tehnologijami in 

sedanjim stanjem.  

Druge tehnološke spremembe bodo krojile energetsko sliko šele pozneje ali pa manj izrazito, saj je 

njihov razvoj bolj postopen. Še naprej se bodo izboljševale tehnologije za izkoriščanje fosilnih 

goriv. Dolgoročno gledano lahko postane pomembna možnost tudi podzemno uplinjanje, z 

uporabo premoga kot čistega uplinjenega goriva za proizvodnjo električne energije. Današnje 

tehnologije jedrskih reaktorjev tretje generacije bodo nadomestili jedrski reaktorji četrte generacije. 

Predvideva se, da bo četrta generacija v fazi prototipa delovala leta 2030. Razvoj malih reaktorjev, 

kot npr. IRIS, bo komercialno fazo dosegel po letu 2030. Komercialne uporabe fuzije ne 

pričakujemo prej kot v petdeset letih, lahko pa njen razvoj z razvojem materialov, ki so uporabni 

pri visokih temperaturah, prinese nove tehnološke rešitve tudi na drugih področjih energetike. 

V Sloveniji bo potrebno izboljšati prepoznavanje in spodbujanje obetajočih področij za tehnološki 

razvoj in tehnološko prenovo energetskih dejavnosti19.  
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  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Viri:  Energy Technology Perspectives 2010, Scenarios & Strategies to 2050, OECD/IEA, 2010 
 Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan), A Technology Roadmap, SEC(2009) 1295 

Aktivna omrežja 

Razvoj in predstavitveni programi za nova aktivna omrežja v mestih, ki vključujejo 
vse pobude Plana SET, vključno s prednostim dostopom za OVE in lokalno 

proizvodnjo, pametne števce, skladiščenje energije in DSM. 

Razvoj orodij za dolgoročno napovedovanje in 

modeliranje dogodkov v omrežju. 

Ocena in potrditev inovativne pan-evropske mrežne 
arhitekture. 

Orodja za arhitekturo in dolgoročno napovedovanje 

in planiranje omrežij. 

Orodja za monitoring in nadzor  
pan-evropskega omrežja. 

Demonstracija HVDC omrežja in prekomorska povezava med vsaj 

dvema državama za namene vetrnih polj na morju. HVDC omrežje. 

Razvoj tehnologij za shranjevanje in distribucijo električne energije, 
pridobljene s fotovoltaičnimi sistemi. Izboljšane tehnologije shranjevanja 

 

 

 

Obnovljivi viri energije 
PV 

Razvoj naprednih proizvodnih 

postopkov z visokim iztržkom  

Povečanje izkoristka klasičnih PV 
sistemov nad 25 % in 

koncentriranih PV nad 35% 

Znižanje proizvodnih 

stroškov pod 1,5€/Wp Razvoj naprednih  
več-funkcijskih modulov za 

integracijo PV v stavbe  Bazični in aplikativni razvoj PV naslednje generacije (nanotehnologije)  

Koncentrirana sončna 
energija 

Razvoj in raziskave na področju 
učinkovitosti, stroškov izdelave, 

shranjevanja in hibridizacije 

Povečanje izkoristka pretvorbe 
nad 20 % ter znižanje stroškov 

proizvodnje za 20% 

Povečano število obratovalnih ur 

za >20% (hibridizacija) 

Novi zračno hlajeni sistemi z delovno 
temperaturo 5400C 

Veter 

Izvedba testnih obratov za nove 
turbine, materiale in proizvodne 
procese.  

Razvoj in testiranje prototipnih 
turbin moči med 10 in 20 MW  

Prototip »Off-shore« 
turbine moči 15–20 MW 

>20% (hibridizacija) 

Napredni rotorji, lažji in močnejši 
materiali 

»Off-shore« turbine naslednje generacije  

Izboljšani modeli napovedi proizvodnje ter statistična 
napoved distribucije hitrosti vetra  

Razvoj instrumentov za 
prostorsko načrtovanje  Vpeljan postopek »evropskega prostorskega načrtovanja«  

 
2010 2015 2020 

 
2030 

Učinkovita raba energije 

Vse nove stavbe nič energijske. 

Strategija prenove 50% javnih stavb v vsaj 
10. evropskih mestih. 

Strategija prenove 50% vseh stavb v vsaj 10. 
evropskih mestih. 

10 predstavitvenih evropskih 
mest. 

Nadaljnji razvoj in demonstracija 
visoko učinkovitih gospodinjskih 
aparatov, razsvetljave in pametnih 

števcev. 

Prenova obstoječih stavb: 
napredna mesta: >50% javnih stavb 
inovativna mesta: >50% vseh stavb. 

Preizkušanje nič energijskih stavb v 

različnih klimatskih okoljih. 

 

Slika 1: Pričakovani razvoj tehnologij URE in OVE v svetu v obdobju do leta 2030  
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2010 2015 2020 

 
2030 

Razvoj tehnologij pretvorbe z namenom 
nižanja stroškov proizvodnje. 

Demonstracijski projekti  
večjega obsega. 

Uvajanje biogoriv druge generacije. 

Razvoj in raziskave za izboljšanje obstoječih surovin in novih pridelkov 
(vključno z vodnimi kulturami) ter pilotni/demonstracijski projekti 

optimiziranih tehnologij in logistike za trajnostno proizvodnjo surovin. 

Popolna komercializacija biogoriv 
druge generacije. 

Biogoriva druge generacije 

Večje število modelov v serijski 

proizvodnji. 

Standardizacija priključkov, polnilnih sistemov (hitro polnjenje). 
Vzpostavljen sistem hitrega polnjenja in/ali 

avtomatizirane menjave baterij. 

Malo in srednje serijska proizvodnja 
z optimizacijo konstrukcije in 

nižanjem stroškov proizvodnje 
(baterije). 

Promet  

Nadaljnje nižanje stroškov 

proizvodnje ključnih komponent  

Popolna komercializacija EV in PHEV z 
naprednimi baterijami (vzdržljivost in 

cikliranje). Vzpostavljen sistem recikliranja. 

Vzpostavljen sistem prodaje električne energije 
v smeri vozilo-omrežje. 

Standardizacija tarifnega sistema (smart-metering) za polnilna mesta. 

 Električna (EV) in hibridna vozila 
(PHEV) 

 Gorivne celice (vodik) 

Razvoj in pilotni projekti maloserijske proizvodnje in polnilne infrastrukture.  
Večje število modelov v 

serijski proizvodnji. 

Pilotni projekti obstoječih  
CCS tehnologij. 

Izvedba cele CCS verige v večjem obsegu 
(zajem/transport/skladiščenje). 

Demonstracija CCS verige z 
obstoječo tehnologijo. 

CCS obrati z več kot 40% izkoristkom. Razvoj in pilotni projekti novih tehnologij zajema CO2. 

CCS 

Določena območja skladiščenja. Razvoj in pilotni projekti novih tehnologij transporta in skladiščenja CO2. 

Uvedba CCS v industriji. Razvoj in pilotni projekti CCS v industrijskih aplikacijah. 

Viri:  Energy Technology Perspectives 2010, Scenarios & Strategies to 2050, OECD/IEA, 2010 

 Investing in the Development of Low Carbon Technologies (SET-Plan), A Technology Roadmap, SEC(2009) 1295 

 

Slika 2: Pričakovani razvoj tehnologij v prometu, biogoriv in zajema in shranjevanja ogljika (CCS) v 

svetu v obdobju do leta 2030  
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3 SWOT analiza 

Slovenija ima na področju energetike vrsto prednosti, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev NEP: 

zlasti uravnoteženo strukturo virov za oskrbo z energijo, obstoječe lokacije za energetsko 

infrastrukturo ter dobro geostrateško lego in povezanost s sosednjimi sistemi. Ključne priložnosti 

so v dveh le navidezno izključujočih se segmentih razvoja energetike: intenzivnem prehodu v novo 

energetsko paradigmo, ki temelji na spodbujanju URE in OVE v tesni povezavi z nadaljnjim 

razvojem proizvodnje zelenih energetskih tehnologij, ter nadaljnjem razvoju proizvodnje energije v 

klasičnih proizvodnih enotah s ciljem trženja v širši regiji. Ob tem je pomembna priložnost tudi 

nadaljnje vključevanje v projekte novih mednarodnih povezav. 

Tabela 2: Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj 

PREDNOSTI 
 
- uravnotežena struktura virov za proizvodnjo električne 

energije in enakomeren razvoj: 
- trije ključni proizvodni viri (premog, vodna in 

jedrska energija) 
- odprte možnosti nadaljnje diverzifikacije 
- prisotnost nizkoogljičnih virov energije: OVE, JE 
- prisotnost domačih virov energije: OVE, lignit 

- suveren elektroenergetski sistem z razvitimi vsemi 
funkcijami za njegovo delovanje v državi 

- pomemben potencial za URE in OVE s pozitivnimi 
učinki na zanesljivost, konkurenčnost in okolje: 

- prisotnost instrumentov za spodbujanje URE in 
OVE 

- visoka donosnost projektov URE 
- razvita industrijska proizvodnja, sposobna 

proizvodnje tehnologij URE in OVE 
- sposobnost inovacij in razvoja zelenih 

energetskih tehnologij v širšem evropskem in 
globalnem prostoru 

- zemljepisni položaj: 
- bližina tujih trgov in stičišče več oskrbovalnih 

območij z različnimi značilnostmi proizvodnje 
in odjema v Sloveniji 

- tradicija povezovanja v evropski prostor in 
elektroenergetski sistem 

- visoka tehnična raven:  
- tehnično znanje v sektorju 
- sodelovanje slovenskih podjetij pri projektih v 

sosednjih državah 
- odprtost za nove tehnologije 

- učinkovita raba prostora: 
- energetske lokacije z razpoložljivimi viri in 

infrastrukturo 
- možnost povečanja prenosnih zmogljivosti 

(notranjih in čezmejnih) omrežij za zemeljski 
plin in električno energijo (notranjih in 
čezmejnih) znotraj obstoječih tras 

- vpetost v politiko EU: 
- evropska omrežja in mednarodna energetska 

politika 
- instrumenti na ravni EU in njihovo 

sooblikovanje 
- financiranje iz EU sredstev: EU skladi, EU 

programi idr. 
- relativno visoko soglasje glede splošnih ciljev razvoja 

energetike. 
 

SLABOSTI 
 
- strukturni zaostanki: 

- pod dimenzioniranost dejavnosti URE in OVE 
glede na potenciale in koristi 

- stari objekti v elektroenergetiki (zastarelost, 
slabi izkoristki, obremenitve okolja), ki so 
potrebni prenove ali zamenjave 

- slaba produktivnost v elektroenergetskem 
sektorju 

- neupoštevanje okoljskih zunanjih stroškov 
- visoka energetska intenzivnost 

- ni domačih rezerv nafte in zemeljskega plina, edini 
domači fosilni vir je premog 

- ni skladiščnih zmogljivosti za zemeljski plin 
- odsotnost povezave z določenimi sosednjimi 

elektroenergetskimi sistemi (Madžarska) 
- zelo veliki posamični objekti glede na velikost 

celotnega elektroenergetskega sistema:  
- relativno večje zahteve za obratovalno 

zanesljivost 
- zahtevnejše odločanje o naložbah 
- težje obvladovanje poslovnih tveganj 
- upravljanje znanja za izvedbo investicij 

- organiziranost elektrogospodarstva:  
- nizek investicijski potencial 
- razdrobljenost sektorja 
- počasna implementacija regulative glede 

organiziranosti elektrogospodarstva 
- razpršenost in slaba povezanost akterjev na področju 

URE in OVE 
- trgi z energijo: 

- odsotnost konkurence, zlasti na trgu ZP 
- nedorečenost zakonodaje in zaščite 

udeležencev na trgih 
- šibek regulator 
- nerazvit organiziran trg z električno energijo 

- dolgotrajno umeščanje energetskih objektov v 
prostor: slabo razvito upravljanje konfliktov, ne dovolj 
učinkoviti administrativni postopki 

- odsotnost proaktivne vloge države in usmerjanja 
investitorjev v primerne lokacije za OVE 

- premalo tehničnih kadrov v določenih segmentih, kar 
je ozko grlo zlasti pri uvajanju novih tehnologij 

- neizvajanje zastavljenih načrtov. 
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PRILOŽNOSTI 
 
- nova paradigma v energetiki za vodilno vlogo v 

gospodarskem razvoju na področju zelenih 
energetskih tehnologij: 

- slovenska podjetja se lahko kot ponudniki 
zelenih energetskih tehnologij in storitev 
dobro pozicionirajo na hitro razvijajočem se 
globalnem trgu 

- ustvarjajo se dodatna delovna mesta z višjo 
dodano vrednostjo, ki zahtevajo višjo 
izobrazbeno strukturo in višji delež vlaganj v 
raziskave in razvoj 

- okoljevarstvene zahteve in zahteve po večji 
zanesljivosti oskrbe postajajo zagonska sila za 
uporabo in razvoj razpršenih energetskih 
tehnologij URE in OVE ter pametnih omrežij 

- tesnejše sodelovanje v mednarodnih 
vrednostnih verigah 

- Slovenija lahko na Zahodnem Balkanu 
prevzame vodilno vlogo pri razvoju nove 
energetske paradigme in njenem 
sooblikovanju na ravni EU 

- vpetost projektov v regionalni trg: proizvodnja 
električne energije tudi kot izvozna gospodarska 
dejavnost 

- sobivanje novih trajnostnih in klasičnih energetskih 
rešitev 

- sodelovanje v strateških energetskih projektih EU za 
večjo integracijo nacionalnih energetskih trgov v 
enotni trg EU in večjo stopnjo odprtosti trga: 

- projekti za diverzifikacijo dobavnih poti in virov 
oskrbe z zemeljskim plinom 

- projekti za izgradnjo novih mednarodnih 
prenosnih povezav za prenos električne 
energije 

- prelomnica v razvoju tehnologij: 
- perspektivnost zelenih energetskih tehnologij 

za povezovanje raziskav, razvoja in 
gospodarstva 

- krepitev raziskovalnega potenciala in 
sposobnosti za uvajanje novih tehnologij 

- razvoj energetike vzporedno z novim razvojnim 
zagonom tradicionalnih dejavnosti kot so 
lesarstvo, gradbeništvo itn. 

- razvoj novih podpornih storitev itn. 
- nove tehnologije v prometu, povečana 

možnost izrabe OVE 
- izboljšanje učinkovitosti prenosa znanja in večjega 

povezovanja strokovnjakov 
- izboljšanje izobraževanja na področju ravnanja z 

energijo. 

NEVARNOSTI 
 
- pomanjkljivosti v pristopu za obvladovanje tveganj; 
- podnebne spremembe 
- variabilnost cen energentov na svetovnih trgih ter 

negotove cene emisijskih kuponov in druge okoljske 
dajatve 

- vpliv liberalizacije trgov z energijo na zanesljivost 
oskrbe – ni razvoja, nizka vlaganja, kratkoročnost 
odločitev 

- zaostanek za mednarodnimi razvojnimi trendi z 
nepopravljivimi posledicami za gospodarstvo 

- dolgoročni razvojni zaostanki in slabša konkurenčnost 
s tradicionalno zastavljenim razvojem energetike  

- negotovosti v napovedih pretokov in rabe energije ter 
tehnološkega razvoja za oddaljeno prihodnost leta 
2030 

- napačna ocena učinkov recesije in zamik ukrepov, ki 
imajo dolge časovne roke izvedbe 

- razlike v pogojih na sosednjih trgih (emisijski kuponi 
idr.) 

- netransparentnost in slaba kakovost postopkov 
odločanja o naložbah 

- velika pričakovanja energetskega sektorja glede 
financiranja in izvedbe projektov 

- šibko vključevanje v energetske projekte EU in 
koriščenje namenskih sredstev 

- pomanjkanje kadrov za izvedbo investicij, zlasti kadrov 
z multidisciplinarnim znanjem, ki je potrebno za 
doseganje zastavljenih ciljev 

- velik delež energetsko intenzivnih dejavnosti v 
gospodarstvu; 

- netrajnostna raba virov energije 
- vplivi OVE na naravo in rabo kmetijskih površin 
- odsotnost trajnostne prometne politike, ki ogroža 

izpolnitev mednarodnih obveznosti Slovenije na tem 
področju 

- prekomerna odvisnost od bodočih monopolnih velikih 
ponudnikov mobilnosti in rešitev na tem področju, 
zaradi visokih vstopnih stroškov novih igralcev 

- počasen odziv izobraževalnih in raziskovalnih 
dejavnosti na spremembe 

- neinformiranost in slaba osveščenost splošne javnosti; 
- razporeditev investicijskega potenciala in nezmožnost 

končnih porabnikov za vlaganja v URE in OVE 
potrošniški in proizvodni vzorci 

- šibki mehanizmi in nedorečeni postopki iskanja 
soglasja o ključnih strateških odločitvah v energetiki 

- kazni za neizpolnjevanje prevzetih obveznosti. 
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4 Skladnost NEP s predhodnimi 
strateškimi usmeritvami 

NEP je ključni strateški dokument razvoja energetike v Sloveniji. Sledi osnovnim smernicam 

energetske politike, ki jih določa EZ in gradi na ReNEP 2004, v katerem so bili prednostni cilji 

energetski politike v Sloveniji oblikovani usklajeno s strateškimi usmeritvami na področju 

energetike v EU in to so bili: izboljšanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti in zmanjšanja vplivov 

na okolje.  

Širši razvojni kontekst NEP opredeljujejo veljavna Strategija razvoja Slovenije (SRS) iz leta 2005, in 

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji 2008, . Predlog NEP je usklajen tudi s 

strateškimi usmeritvami podnebne in energetske politike na ravni EU s področja energetike ter 

mednarodnimi dogovori države.  

Strategija razvoja Slovenije (SRS). V ospredju strategije je celostna blaginja posameznika in 

vključuje gospodarske, socialne, okoljske, politične in pravne ter kulturne razsežnosti razvoja ter 

pomeni tudi prenos ciljev Lizbonske strategije v Slovenijo. NEP podpira zlasti prvo – konkurenčno 

gospodarstvo in hitrejšo gospodarsko rast in peto prioriteto SRS – povezovanje ukrepov za 

doseganje trajnostnega razvoja. Vlada začenja s pripravo nove strategija razvoja Slovenije za 

obdobje 2013 do 2020, ki bo vsebovala tudi opis razvojne politike na področju energetike. Nova 

Strategija razvoja Slovenije je v pripravi. 

Slovenska izhodna strategija 2010-2013 napoveduje med prednostnimi ukrepi razvoj energetske 

infrastrukture in sicer posodobitev prenosnega elektroenergetskega omrežja in spodbujanje 

proizvodnje električne energije in SPTE iz OVE ter spodbujanje ukrepov za povečanje količine 

toplote iz OVE v vseh sektorjih. Horizontalna prioriteta je prehod v okoljsko učinkovito, 

nizkoogljično družbo. Izhodna strategija predvideva prilagoditev umeščanja energetske 

infrastrukture v prostor in finančne spodbude za OVE in URE. Ukrepi URE in OVE so obravnavni 

tudi kot element socialne politike in dviga konkurenčnosti v posameznih dejavnostih.  

Program reform za izvajanje Lizbonske strategije 2009–2012 (oktober 2008) opredeljuje ukrepe s 

področja energetike: zagotavljanje odprtih in konkurenčnih trgov, trajnostno gradnjo - in ukrepe, ki 

bodo na ravnanje z energijo bistveno vplivali: nadgradnja davčnega sistema. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). Strategija določa zasnovo urejanja prostora, 

njegovo rabo in varstvo ob upoštevanju družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov 

prostorskega razvoja. Večina ukrepov NEP v celoti sledi usmeritvam in načelom SPRS. Med 

novimi odločitvami v NEP, ki v SPRS še niso zajeti, je možnost izgradnje nove jedrske elektrarne in 

energetsko izkoriščanje vodotokov, ki se nahajajo izven potencialnega območja HE, opredeljenih v 

prostorski strategiji. 

Okoljska in podnebna politika države in EU sta podrobno opisani v poglavjih izzivi in učinki. 

Okoljski in podnebni cilji in mednarodne obveznosti so po EZ integrirani med cilje energetske 

politike in bistveno opredeljujejo prihodnji razvoj energetike. Obravnavani so v vseh poglavjih 

NEP. Skladnost NEP z okoljskimi cilji države je preverjena s postopkom CPVO. V pripravi sta 

Zakon o podnebnih spremembah, ki je tudi element Slovenske izhodne strategije, in Podnebna 

strategija.  

Z Lizbonsko pogodbo je določena delitev pristojnosti za energetsko politiko EU med Unijo in 

države članice. Temelj energetske politike EU je notranji trg, ob upoštevanju ohranjanja in 

izboljšanja okolja ter s cilji: zagotoviti delovanje notranjega trga, zanesljivost oskrbe, spodbujati 
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energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo, razvijanje novih in obnovljivih virov energije ter 

spodbujati medsebojno povezovanje energetskih omrežij. Izključna pravica držav članic je, da 

določijo pogoje za izkoriščanje svojih energetskih virov, izbiro med različnimi viri energije in 

splošno strukturo svoje oskrbe z energijo. Pogodba daje pooblastila Svetu EU za ukrepanje v 

primeru hudih težav pri oskrbi z energijo in omogoča podporo Unije pri razvoju vseevropskih 

omrežij na področju energetike. Tudi po uveljavitvi Lizbonske pogodbe se davčni ukrepi Unije še 

nadalje sprejemajo s soglasjem vseh držav članic. 

Podnebno energetski sveženj, oblikovan po sklepih Sveta EU iz leta 2007, določa prioritete 

energetske politike EU za doseganje ciljev trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti, usklajuje s cilji 

preprečevanja podnebnih sprememb, in se sprotno odziva na spremenjene svetovne razmere: 

Akcijski načrt EU za varnost preskrbe in solidarnost pri preskrbi z energijo – drugi strateški 

pregled energetske politike podrobno opredeljuje ukrepe za povečanje zanesljivosti in opredeljuje 

vizijo energetike do leta 2050. 

S Strategijo Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, daje EU ciljem 

podnebno energetskega paketa še večjo veljavo: izboljšanje energetske učinkovitosti, zmanjšanje 

emisij TGP in povečanje deleža OVE, uvršča t.i. cilje 20/20/20 med prednostne cilje gospodarskega 

razvoja EU do 2020.  

Energija 2020 – Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo. Strategija 

odpravlja pomanjkljivosti dosedanjega izvajanja ukrepov za doseganje ciljev 20/20/20 do leta 2020. 

Osredotoča se na 5 prednostnih nalog, s katerimi so usklajene tudi smernice NEP, in sicer 

učinkovito rabo energije, izgradnjo vseevropskega integriranega energetskega trga, zanesljivo, 

varno in cenovno dostopno oskrbo z energijo, okrepitev vloge Evrope na področju energetskih 

tehnologij in inovacij ter močno mednarodno energetsko partnerstvo, zlasti s sosednjimi državami. 

Strategija je dobila tudi veliko podporo v Svetu EU. 

Druge, z energetsko povezane politike v Sloveniji. Za doseganje ciljev NEP je nujna tudi izvedba 

ukrepov v politikah, ki so povezane z energetsko politiko, to so zlasti prometna politika, 

upravljanje z državnim premoženjem, davčna politika, prostorski razvoj, stanovanjska politika, 

delovanje javne uprave, regionalna politika, kmetijstvo in gozdarstvo, raziskave in razvoj ter 

izobraževanje. Strategija upravljanja z državnim premoženjem je v pripravi tudi za področje 

energetike. 

Sprejeti operativni programi s področja energetike. NEP upošteva sprejete relevantne operativne 

program v državi, jih ustrezno umesti v nacionalno energetsko strategijo do leta 2030. Predlaga 

tudi določene spremembe in dopolnitve OP-jev. Za NEP so relevantni zlasti: 

 Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE20); 

 Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1); 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 (OP ROPI); 

 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 

 

                                                 
20  V pripravi je revizija tega akcijskega načrta. 
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1 Cilji in prednostna področja NEP 

Splošni cilji 

Cilji energetske politike v Sloveniji za obdobje 2010 do 2030, ki so med seboj enakovredni, so 

zagotavljanje: 

 zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami; 

 okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  

 konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. 

energetskih storitev; 

 socialne kohezivnosti. 

Z uravnoteženim doseganjem zastavljenih ciljev Nacionalni energetski program (NEP) omogoča 

aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Učinkovita 

raba energije, izraba obnovljivih virov energije in razvoj aktivnih omrežij za distribucijo 

električne energije so prednostna področja energetske politike za povečanje zanesljivosti 

oskrbe in konkurenčnosti družbe ter postopen prehod v nizkoogljično družbo. 

Operativni cilji NEP do leta 2030 glede na leto 2008 so:  

 20-odstotno izboljšanje učinkovitosti rabe energije do leta 2020 in 27-odstotno izboljšanje 

do leta 2030; 

 25-odstoten delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do leta 

2020 in 30-odstoten delež do leta 2030; 

 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv21 do leta 

2020 in 18-odstotno zmanjšanje do leta 2030; 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do leta 2020 in za 46 odstotkov do leta 

2030; 

 zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi 

stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;  

 zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot 45 % do leta 2030 in diverzifikacija virov 

oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje; 

 nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo 

virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi 

energetskimi trgi. 

                                                 
21

  V cilju zmanjšanja emisij TGP so vključene vse emisije iz zgorevanja goirv, tako iz virov, ki so predmet sprejetih 

mednarodnih obveznosti Slovenije (Kjotski protokol in Odločba 406/2009/ES) in iz virov, ki emisije zmanjšujejo v okviru 

evropske sheme za trgovanje z emisijami (Direktiva 2009/29/ES). Naveden cilj zmanjšanja se nanaša na ukrepe znotraj 

Slovenije. 
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Prednostna področja energetske politike 

Na podlagi EZ, razvojne usmeritve v nizkoogljično družbo in zaradi prispevka področij k 

doseganju ciljev NEP so kot prednostna področja aktivnosti predlagana: 

 učinkovita raba energije; 

 izkoriščanje obnovljivih virov energije; 

 razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij. 

Prednostna področja rabe in oskrbe s toploto. Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb bo ključni 

ukrep prihodnje energetske politike za oskrbo s toploto. Vzporedno bo potekal ambiciozen prehod 

na nizkoogljične vire, in sicer pospešeno uvajanje OVE ter ohranjanje fosilnih goriv za proizvodnjo 

toplote le v SPTE z visokim izkoristkom, povezano s pospešenim razvojem sistemov daljinskega 

ogrevanja. Spodbude bodo namenjene obsežnemu programu energetske sanacije stavb, razvoju 

finančnih mehanizmov za izvedbo le-teh ter povečanju vloge dobaviteljev energije za spodbujanje 

in izvedbo projektov učinkovite rabe energije. Vodilno vlogo pri sanaciji stavb bo prevzel javni 

sektor in dal zgled. Podprti bodo ukrepi za povečanje konkurenčnosti industrije z izboljšanjem 

učinkovitosti rabe in upravljanja z energijo.  

Prednostna področja rabe in oskrbe z električno energijo. Ključni ukrep bo obvladovanje rasti 

rabe električne energije z izboljšanjem energetske učinkovitosti v vseh sektorjih. Zagnan bo nov 

investicijski cikel za gradnjo objektov za proizvodnjo električne energije. Pospešen bo razvoj 

proizvodnje električne energije iz OVE: poleg razvoja proizvodnje iz hidroenergije bo znatno večji 

tudi delež proizvodnje iz drugih OVE in iz SPTE z visokim izkoristkom. Delež električne energije 

iz OVE glede na bruto končno rabo električne energije so bo do leta 2030 povečal nad 50 odstotkov. 

Večji del zastarelih in okoljsko nesprejemljivih termoenergetskih objektov bodo nadomestile nove 

enote, dolgoročno bo razvoj usmerjen v konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo električne 

energije. Predvidena sta razvoj in izgradnja aktivnih omrežij v podporo večji učinkovitosti rabe in 

razpršeni proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom. 

Raba in oskrba z energijo v prometu. Ukrepi bodo osredotočeni na izboljšanje energetske 

učinkovitosti vozil in vožnje, uvajanje novih energentov v promet z vzpostavitvijo polnilne 

infrastrukture ter uvajanjem električnih vozil ter vozil na druga alternativna goriva, kar bo 

doprineslo k zmanjšanju lokalnih in globalnih obremenitev okolja.  
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2 Strategija NEP 

Strategija trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo 

Trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo je razvojno najpomembnejši segment energetike, 

pospešen razvoj bo temeljil na rasti kakovosti energetskih storitev ob manjšem vložku energije, je 

eden od temeljnih elementov prehoda v nizkoogljično družbo in bo ključno vplival na 

konkurenčnost družbe v prihodnje in prispeval k izboljšanju zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem 

uvozne odvisnosti in stroška za uvoz goriv. Razvoj bo oprt tudi na ukrepe in cilje podnebno 

energetskega paketa EU in druge razvojne strategije države. 

Učinkovita rabe energije bo uveljavljena tudi kot prednostno področje razvoja Slovenije za 

spodbujanje gospodarske rasti in razvoja delovnih mest. NEP zastavlja ambiciozne cilje 

dolgoročnega zmanjšanja rabe končne energije brez prometa (zmanjšanje rabe končne energije za 

7 % od leta 2008 do leta 2030) ter obvladovanje rasti rabe električne energije (obvladati rast končne 

rabe električne energije, da se ne bo povečala za več kot 7 % od leta 2008 do leta 2030).  

V celoti bo izveden Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016, ki bo nadgrajen z 

ambicioznejšim do leta 2020 oz. do leta 2030. Ključen dejavnik uspeha tega podprograma je 

zagotovitev investicijskih sredstev pri končnih porabnikih energije za izvedbo ukrepov, zato NEP 

načrtuje tudi spodbude ponudnikom novih finančnih storitev za izvedbo ukrepov URE. Predpogoj 

je tudi zagotavljanje ustreznih kadrovskih zmogljivosti na vseh nivojih. Načrtovane so tudi 

spremembe organiziranosti javne uprave za podporo URE in OVE. Področje URE bo postalo 

vzorčen primer povezovanja politik: davčne, stanovanjske in prostorskega načrtovanja, za 

doseganje ciljev.  

URE bo podprta z ukrepi »zelene davčne politike«22, vzporedno s povečanjem davščin bo za 

ranljive skupine prebivalstva vpeljana shema podpor za energetsko učinkovitost, za industrijo pa 

sistem prostovoljnih sporazumov za izboljšanje URE in izkoriščanje OVE v povezavi z davčnimi 

olajšavami. 

Obnovljivi viri energije. Cilj je prednostno spodbujanje izrabe vseh okoljsko sprejemljivih OVE za 

dolgoročno povečanje in doseganje ciljnega deleža OVE v rabi bruto končne energije, in sicer: 

toplote ‒ 33-odstoten delež do leta 2020 in 37-odstoten do leta 2030, električne energije – 40-

odstoten delež do leta 2020 in 53-odstoten do leta 2030. NEP bo omogočil razvojni preboj tudi 

danes manj izkoriščanim OVE tako, da se bodo leta 2030 v približno enakem obsegu kot 

hidroenergija in lesna biomasa izkoriščali preostali OVE skupaj. Za proizvodnjo toplote je 

predvideno prednostno spodbujanje izrabe lesne biomase, sončne in geotermalne energije ter 

izkoriščanje lesne biomase v SPTE z visokim izkoristkom in sistemih daljinskega ogrevanja, za 

proizvodnjo električne energije pa je predvideno izkoriščanje vetrne, sončne in hidro energije ter 

lesna biomasa in bioplin v SPTE z visokim izkoristkom.  

V vseh sektorjih bodo zagotovljeni vsi pogoji za optimalno izvedbo Akcijskega načrta za obnovljive 

vire energije 2010-2020. Vzpostavljen bo sistem vodenja programa, sistematično odpravljanje ovir za 

izvedbo, zlasti administrativnih ovir, ter aktivni nadzor izvajanja programa. Doseganje cilja, 25-

                                                 
22

  Za konkurenčnost celotne družbe so pomembni čim nižji družbeni stroški in čim večje koristi pri zagotavljanju 

energetskih storitev. Pri tem je nujno upoštevati tudi eksterne stroške dejavnosti. Država lahko večjo internalizacijo 

eksternih stroškov doseže z ustreznima davčno in cenovno politiko reguliranih cen. Pri tem gre za prenos davčnega 

bremena z dobrin kot je delo na izkoriščanje naravnih virov, in ohranjanje davčne nevtralnosti. 
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odstotnega deleža OVE, bo zelo odvisno tudi od izvedbe programa izboljšanja URE ter oblikovanja 

in izvajanja trajnostne prometne politike v državi in v EU.  

Ključni elementi podpornega okolja bodo še nadalje shema podpor za proizvodnjo električne 

energije iz OVE, Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb, in spodbude za energetsko sanacijo 

stavb. Predvidene so tudi izboljšave na vseh ravneh načrtovanja projektov izrabe OVE, postopkov 

umeščanja v prostor in usmerjena davčna politika ter nova shema spodbud za proizvodnjo toplote 

iz OVE. Za dolgoročen prehod v nizkoogljično družbo bo potrebno izkoriščanje OVE v bistveno 

večjem obsegu, pogoje za to je potrebno zagotoviti v aktih prostorskega načrtovanja.  

Razvoj aktivnih omrežij za distribucijo električne energije. Aktivna omrežja bodo dolgoročno 

omogočila večjo prilagodljivost, dostopnost, zanesljivost in ekonomičnost oskrbe z električno 

energijo in so podpora večji učinkovitosti rabe in uvajanju razpršene proizvodnje električne 

energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom. 

Raba energije v prometu. Predvideno je uvajanje novih energentov v prometu s poudarkom na 

uvajanju električnih vozil in zagotavljanju polnilne infrastrukture za električna vozila, stisnjen 

zemeljski plin, utekočinjen naftni plin in vodik ter biogoriva. Izboljšani učinkovitosti vozil in 

vožnje bosta doprinesli k zmanjšanju lokalnih in globalnih obremenitev okolja. Slovenija bo 

podpirala trajnostno rabo biogoriv in razvojno usmeritev v izkoriščanje biogoriv druge generacije. 

Za rabo energije v prometu so ključnega pomena tudi ukrepi prometne in drugih politik, ki 

vplivajo na obseg prometnega dela v državi in razvoj javnega tovornega in potniškega prometa, še 

zlasti železniškega. NEP teh ukrepov ne opredeljuje, ker so predmet prometne in povezanih 

razvojnih politik (prostorska idr.).  

Lokalna oskrba z energijo. Predviden je intenziven razvoj lokalne oskrbe z energijo, ki sloni na 

sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, izkoriščanju OVE, SPTE z visokim izkoristkom ter 

izkoriščanju odpadne toplote. Pri proizvodnji toplote v sistemih za lokalno oskrbo z energijo bo 

dosežen 80-odstoten delež toplote iz nizkoogljičnih virov (proizvodnja toplote iz OVE, SPTE ali 

odpadna toplota). V vseh sistemih daljinskega ogrevanja bo obvezen najmanj 20-odstoten delež 

energije iz OVE. 

Predvideni so nova podporna shema za proizvodnjo toplote iz OVE za sisteme daljinskega 

ogrevanja, usmerjanje načina ogrevanja s predpisi in davki, izboljšana priprava in izvedba lokalnih 

energetskih konceptov ter vključevanje lokalne energetike v občinske akte.  

Soproizvodnja toplote in električne energije je prednostna tehnologija za izboljšanje učinkovitosti 

transformacij. Delež SPTE bo povečan v vseh sektorjih. Do leta 2030 bo dosežen 16-odstotni delež 

SPTE v rabi bruto končne energije. Predvideno je prednostno izkoriščanje SPTE v industriji ter 

spodbujanje SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja, storitvenih dejavnostih in večstanovanjskih 

stavbah. Ključnega pomena za povečanje deleža SPTE je zagotavljanje stabilnosti in učinkovitosti 

izvajanja podporne sheme za električno energijo, proizvedeno v SPTE z visokim izkoristkom. 

Postopoma se bo SPTE uveljavljala tudi v široki rabi.  

Strategija oskrbe z električno energijo 

Razvoj trga z električno energijo. Zagotavljanje preglednega in učinkovitega delovanja trga bo 

pomembno prispevalo h konkurenčni, zanesljivi in dolgoročno stabilni oskrbi z električno energijo. 

Predvideni so nadaljnja integracija in spajanje slovenskega trga s sosednjimi trgi, ločitev tržnih in 

reguliranih dejavnosti skladno z zahtevami EU direktiv, vzpostavitev izravnalnega trga, povečanje 
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likvidnosti borze, uvedba pametnih merilnih naprav pri odjemalcih (100 % do leta 2017) in 

uveljavljanje ukrepov za varstvo potrošnikov. 

Proizvodnja električne energije v velikih enotah je podvržena tržni konkurenci. Država bo 

spodbujala razvoj proizvodnje električne energije iz OVE: poleg razvoja proizvodnje iz 

hidroenergije bo znatno večji tudi delež proizvodnje iz drugih OVE in iz SPTE z visokim 

izkoristkom. Večji del termoenergetskih objektov je zastarelih in okoljsko nesprejemljivih. Pri 

proizvodnji električne energije v velikih enotah bo prednostno dokončanje verige HE na spodnji 

Savi in izgradnja verige hidro elektrarn (HE) na srednji Savi, predvidena je tudi izraba drugih 

okoljsko sprejemljivih HE in izkoriščanje drugih OVE23. Nadaljnji ukrepi obsegajo ohranjanje 

diverzifikacije virov, tehnologij in lokacij pri proizvodnji električne energije najmanj na sedanji 

ravni, zagotavljanje pretežnega deleža proizvodnje iz domačih virov energije, nadaljnje dolgoročno 

izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji s podaljšanjem življenjske dobe NEK in z izgradnjo nove 

jedrske elektrarne v Krškem (JEK2), ob upoštevanju družbene sprejemljivosti, ter usmerjeno rabo 

fosilnih goriv z dolgoročnim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo: izkoriščanje visoko učinkovite 

SPTE, nadaljnje izkoriščanje Premogovnika Velenje v povezavi s konkurenčno proizvodnjo 

električne energije in postopno zapiranje premogovnika okrog leta 2054 ter postopno prenehanje 

uporabe drugih premogov. Avtonomnost elektroenergetskega sistema za delovanje v kritičnih 

razmerah bo zagotovljena z zadostnimi proizvodnimi in rezervnimi zmogljivostmi skladnimi z 

mednarodnimi pravili, njihovo ustrezno diverzifikacijo, zagotavljanjem vseh funkcij 

elektroenergetskega sistema v državi ter povezanostjo Slovenije v mednarodnem prostoru. 

Prenos električne energije. Cilj je izgradnja in krepitev notranjih povezav (zaključitev notranje 

zanke na 400 kV omrežju z izgradnjo daljnovoda Beričevo-Krško) in izboljšanje povezave s 

sosednjimi državami (Madžarska in Italija) ter okrepitev 110 kV omrežja za večjo zanesljivost 

obratovanja in priklop razpršenih proizvodnih virov. Spremenjena bo metodologija obračunavanja 

omrežnine, ki bo deloma obremenila tudi proizvajalce električne energije. Izboljšani bodo predpisi 

in postopki za hitrejše umeščanje povezav za prenos električne energije v prostor ter izdelani 

kriteriji za uporabo podzemnih elektroenergetskih povezav. Izgradnja priključnih daljnovodov za 

nove velike proizvodne enote bo breme proizvajalcev.  

Omrežje za distribucijo električne energije. Regulatorni okvir, ki določa omrežnino za odjemalce 

in proizvajalce električne energije, bo spremenjen tako, da bo omogočil izvedbo investicij za 

obnovo omrežja, izboljšanje kakovosti in zanesljivosti oskrbe, razvoj, prilagojen predvideni potrebi 

po večji priključni moči in večjem obsegu proizvodnje električne energije na distribucijskem 

omrežju, ter prehod v aktivno omrežje za distribucijo električne energije. Upravljavci omrežij bodo 

poleg dosedanjih nalog dolžni povezano izvajati program uvajanja pametnih merilnih in 

obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode 

pri končnih odjemalcih. Izvajalci gospodarske javne službe (GJS) distribucije električne energije 

bodo zadolženi za poenostavljeno in standardizirano priključevanje novih razpršenih proizvodnih 

enot in polnilne infrastrukture za električna vozila na omrežje. 

Strategija oskrbe z gorivi 

Klasična (fosilna) goriva iz uvoza bodo imela srednjeročno še vedno osrednjo vlogo pri 

zagotavljanju oskrbe z energetskimi storitvami, vendar pa bodo te dejavnosti, zaradi pričakovanih 

višjih cen in postopnega prehoda iz fosilnih na nizkoogljične vire, podvržene velikim 

spremembam. 

                                                 
23

  Za razpršeno proizvodnjo električne energije iz OVE glej tudi Strategija trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo. 
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Trg z zemeljskim plinom. Za oskrbo z zemeljskim plinom bo ključna postopna konvergenca s 

sosednjimi trgi. Izboljšana bo konkurenčnost trga z zemeljskim plinom v Sloveniji, v povezavi s 

trgom v EU in na območju Energetske skupnosti, vključno z razvojem trgovanja na odprtih javnih 

trgih v regiji.  

Ob postopnem zmanjševanju potreb po toploti zaradi izboljšanja energetskih lastnosti stavb in 

uvajanja OVE, bo prihodnja poraba plina zelo odvisna od proizvodnje električne energije, zlasti 

SPTE z visokim izkoristkom v lokalni oskrbi in industriji. Zagotavljanje energetskih storitev iz OVE 

ali sistemov daljinskega ogrevanja bo imelo prednost pred širitvijo plinskih omrežij na nova 

območja.  

Oskrba z zemeljskim plinom. Izgradnja energetske infrastrukture in njeno vzdrževanje bosta 

usmerjeni tako, da bosta omogočili učinkovito delovanje notranjega energetskega trga EU in 

zanesljivo oskrbo z energijo. Razvoj v obdobju od 2010 do 2030 bo usmerjen v zanesljivo oskrbo 

obstoječih in novih odjemalcev zemeljskega plina vključno s porabo zemeljskega plina za 

proizvodnjo električne energije in toplote, razvoj prenosnih zmogljivosti, zlasti vključevanje v 

mednarodne projekte za dodatno diverzifikacijo dobavnih poti do obstoječih in novih virov 

zemeljskega plina ter skladiščnih zmogljivosti za večjo zanesljivost in konkurenčnost dobav. 

Slovenija se hkrati uveljavlja tudi kot regionalno pomembna država za tranzit zemeljskega plina.  

Zagotovljeno bo podporno okolje za optimalen razvoj in izvedbo investicij v prenosno omrežje 

zemeljskega plina ter učinkovito trženje zmogljivosti za doseganje visoke izkoriščenosti prenosnih 

in distribucijskih zmogljivosti. Odločanje o izvedbi projektov bo še nadalje temeljilo na 

povpraševanju po prenosnih zmogljivostih in ekonomski upravičenosti vlaganj. Realizirani bodo 

infrastrukturni projekti, ki omogočajo zadostne prenosne zmogljivosti in približevanje 

infrastrukturnemu standardu N-1, odpravljanje ozkih grl v omrežju, možnosti dvosmernega 

pretoka v povezavah s sosednjimi prenosnimi omrežji, priključitev novih odjemalcev (enot za 

proizvodnjo električne energije, zlasti SPTE, plinifikacijo še neplinificiranih delov države) in oskrbo 

obstoječih odjemalcev, vključitev v mednarodne projekte izgradnje plinovodnih povezav, 

zagotavljanje povezav s terminali za UZP v regiji ter dostopom do novih razpoložljivih skladiščnih 

zmogljivosti v regiji. Raziskana bo možnost skladiščenja zemeljskega plina v Sloveniji. 

Tekoča goriva. Cilj je zagotavljanje količinsko zadovoljive, kakovostne in okoljsko sprejemljive 

oskrbe z naftnimi derivati. Pričakovati je postopno trajno povečevanje cen nafte in naftnih 

derivatov, za dejaven razvoj področja bosta najpomembnejše obvladovanje sprememb pri 

postopnem zmanjševanju povpraševanja po naftnih derivatih v državi v prihodnje (ogrevanje, 

promet) ter zagotavljanje zanesljivosti dobav ter ustreznih strateških in komercialnih zalog. Za 

zagotovitev obveznih 90-dnevnih rezerv tekočih goriv v državi zadoščajo obstoječe instalacije za 

skladiščenje. 

Večja raba biogoriv in električne energije v prometu je eden od načinov, s katerim lahko Slovenija 

zmanjša svojo odvisnost od uvoza naftnih derivatov. Potencial sedanjih tehnologij za pridobivanje 

biogoriv je omejen. Za Slovenijo bodo razvojno izjemno pomembna biogoriva druge generacije, 

kjer se lahko slovenski akterji z demonstracijskimi projekti in drugimi ukrepi ustrezno 

pozicionirajo v mednarodnem tehnološkem razvoju. 

Premog. Emisije TGP so največja pomanjkljivost pri rabi premoga, zato bo izkoriščanje domačega 

premoga v bodoče omejeno le na izkoriščanje lignita v Premogovniku Velenje v povezavi s 

proizvodnjo električne energije. Cilj je dolgoročno zmanjšanje vse rabe premoga. NEP predvideva 

postopno zapiranje PV okrog leta 2054. Zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) je predvideno 

do leta 2015 skladno z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 

prestrukturiranju regije. Ob postopnem zmanjševanju obsega rabe premoga, premog ostaja element 

domače oskrbe z energijo zaradi strateške zanesljivosti in diverzifikacije energetskih virov za 
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proizvodnjo električne energije, zlasti zaradi zmanjševanja tveganj pri oskrbi z energijo ob izjemnih 

ekonomskih ali političnih razmerah.  

Jedrska energija je danes eden treh ključnih virov v mešanici virov za oskrbo z električno energijo 

(hidroenergija, jedrska energija, lignit24), je nizkoogljičen in dolgoročno zelo konkurenčen vir za 

proizvodnjo električne energije. Cene in zanesljivost dobave jedrskega goriva sta stabilni zaradi 

raznolikosti dobavnih poti. Najpomembnejši cilj na področju jedrske energije je nadaljnje varno 

obratovanje jedrskih objektov v Sloveniji ter ohranjanje neodvisnosti nadzornega organa (Uprave 

RS za jedrsko varnost). Zagotovljena bo izgradnja trajnega odlagališča NSRAO. Za dolgoročno 

konkurenčno oskrbo z električno energijo je ključno podaljšanje življenjske dobe Nuklearni 

elektrarni Krško do 2043. Izgradnja nove jedrske elektrarne olajša prehod v nizko ogljično družbo. 

Možna je izgradnja nove jedrske elektrarne moči 1.000 do 1.600 MW na lokaciji v Krškem. Z 

energetskega vidika je projekt pozitiven, potrebna bo le ustrezna porazdelitev povečanih stroškov 

sistemskih storitev med proizvajalci in porabniki energije. Ob življenjski dobi elektrarne 60 let je 

projekt lahko izrazito konkurenčen, v času izgradnje in odplačevanja posojil drugega bloka pa bo 

pomenil velik izziv za investitorja. Zaradi svoje velikosti bo proizvodnja električne energije močno 

vpeta v regionalni trg z električno energijo, zlasti v prvem obdobju delovanja. Dejanska realizacija 

nove jedrske elektrarne bo odvisna od pogojev na trgu in poslovnih odločitev ter družbene 

sprejemljivosti projekta. Izvedba investicije bo s stališča kadrovskih zmogljivosti, organizacije 

izvedbe in finančnih virov najzahtevnejši projekt predloga NEP, ki zahteva angažiranje velikega 

dela slovenskega razvojnega potenciala in je pomemben v okviru strategije razvoja Slovenije. 

Slovenija bo sooblikovala in sprejela ukrepe mednarodne skupnosti na področju jedrske varnosti. 

Strategija drugih politik, ki podpirajo doseganje ciljev NEP 

Davki in regulirane cene. Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev NEP in večjih učinkov 

predlaganih ukrepov bo davčna politika zasledovala cilje zelene davčne politike (Slovenska 

izhodna strategija). Za usmerjanje k trajnostnim energetskim opcijam bodo ključni postopno 

vključevanje zunanjih stroškov v ceno energije s povečevanjem davkov na energijo, spodbujanje 

trajnostnih energetskih opcij pri drugih davščinah ter oblikovanje razvojno naravne politike 

reguliranih cen za uporabo omrežja, kar bo vodilo do preoblikovanja politike subvencioniranja oz. 

bistveno zmanjšalo potrebne subvencije za prehod v nizkoogljično družbo. Z uvedbo novih ali 

preoblikovanjem obstoječih davkov, (kot so npr. davek na nepremičnine v pripravi, davki na 

energijo: trošarina in okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 v povezavi s 

prostovoljnimi sporazumi za gospodarstvo, davek in druge takse na motorna vozila ter davčne 

olajšave, pospešena amortizacija, davčne olajšave za raziskave in razvoj na tem področju) tako da 

bodo pri oblikovanju teh davkov - višine obdavčitve in olajšav - kot kriteriji upoštevani raba virov 

in obremenjevanje okolja 

Izobraževanje in usposabljanje. Ambiciozni cilji NEP zahtevajo bistveno več znanja za izvedbo od 

dosedanjih energetskih strategij in to pri vseh ciljnih skupinah. Cilj je uveljavljanje znanja kot 

glavnega vira povečanja nacionalne konkurenčne sposobnosti na področju energetike. NEP 

načrtuje ciljno usposabljanje za kakovostno pripravo in izvedbo projektov na področju energetske 

učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij ter njihovega umeščanja v javne in zasebne objekte 

(arhitekti, projektanti, odločevalci idr.) ter ciljno izobraževanje in usposabljanje javne uprave za 

operacionalizacijo zakonodaje na področju trajnostne energetike in učinkovito upravljanje z 

energijo v javnem sektorju.  

                                                 
24

  V manjšem deležu je električna energija proizvedena iz zemeljskega plina. 
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Raziskave in razvoj. NEP predlaga, da postane področje trajnostne rabe energije in lokalne oskrbe 

vzorčni primer in prioritetno področje povezovanja gospodarstva z raziskavami in razvojem za 

pripravo novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev in rešitev na področju energetike, ki bodo 

primerni za prenos v gospodarstvo. Pomemben element pri tem je povezovanje v širši evropski 

raziskovalni prostor. Vzpostavljen bo sistem za financiranje demonstracijskih projektov. 

Prostorsko načrtovanje. V podporo ciljem NEP bodo pripravljeni ukrepi v okviru prostorske 

politike. Predvidene so tudi izboljšave politike prostorskega načrtovanja z ukrepi usmerjenimi 

zlasti v izboljšanje procesov odločanja pri izdaji dovoljenj za prednostne projekte državne 

infrastrukture, vključno s spremembo pravnega okvira na tem področju. Predvidene so nadaljnje 

aktivnosti za spodbujanje in ureditev področja energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja. 

Pri umeščanju energetskih objektov v prostor je predvidena proaktivna vloga države in nov 

mehanizem, kjer bo država vlagala v pripravo strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih 

načrtov ter vodila postopke za umeščanje v prostor za elektrarne na OVE, ki so prepoznane kot 

objekti nacionalnega pomena za dosego predpisanega cilja 25-odstotnega deleža porabe OVE v 

končni rabi energije in za katere investitor še ni znan.  

Izvedba NEP 

Financiranje. Investicije v oskrbo z energijo se pokrijejo iz prihodkov prodaje energije in 

energetskih storitev na trgih. Iz proračunskih sredstev se financira Zapiranje Rudnika Trbovlje-

Hrastnik skladno z zakonom ter izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih jedrskih 

odpadkov.  

Skupna vrednost investicij programa v obdobju 2010-2030 znaša 25.017 mio EUR za predlagani 

scenarij REF INT. Na letni ravni gre v povprečju za 1,1 mrd EUR investicij, kar predstavlja okoli 

3 % slovenskega BDP v letu 2009. Skoraj 92 % (22,8 mrd EUR) vseh sredstev bodo zagotavljala 

podjetja (v javni ali zasebni lasti) in fizične osebe z lastnim kapitalom in posojili komercialnih bank 

in Ekosklada. Breme 8 % (2,2 mrd EUR) investicij bo zagotovljeno iz javnofinančnih virov.  

Za doseganje okoljskih ciljev NEP načrtuje spodbujanje investicij v URE, OVE in lokalne sisteme za 

oskrbo z energijo iz javnofinančnih virov v višini 4,0 mrd EUR v obdobju od leta 2011 do leta 2030. 

Spodbude so potrebne zaradi nepopolnosti trgov, ki okoljskih škod in koristi še ne vrednotijo oz. 

internalizirajo v tržni ceni energije. Javnofinančna sredstva za spodbujanje URE, OVE in lokalne 

energetike se zbirajo na način, ki bo usmerjal k učinkoviti rabi energije oz. skladno z načelom 

onesnaževalec plača, kot dodatek k ceni energije. 66 % potrebnih javnih sredstev je zagotovljenih z 

obstoječimi mehanizmi, za zagotovitev manjkajočih sredstev NEP načrtuje črpanje prihodkov iz 

avkcij v okviru sheme trgovanja z emisijskimi kuponi in z uvedbo novega dodatka za spodbujanje 

oskrbe toplote iz OVE. Cilj NEP je do leta 2020 bistveno povečati financiranje projektov iz 

evropskih skladov.  

Višje spodbude kot za zrele tehnologije bodo namenjene tehnologijam v začetni fazi prodora na 

trg, vendar v omejenem obsegu in se bodo postopno zmanjšale. Za uvajanju novih tehnologij, 

storitev ter finančnih produktov NEP načrtuje demonstracijske projekte.  

Izbira strateške usmeritve 

Izbira strateške usmeritve temelji na ciljih in usmeritvah energetske politike iz Energetskega 

zakona in Lizbonske pogodbe ter analize različnih scenarijev energetske politike v Sloveniji do leta 

2030, ki te cilje izpolnijo. Analizirani so bili učinki dveh strategij trajnostne rabe in lokalne oskrbe z 
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energijo ter trije scenariji oskrbe z električno energije. Učinke energetskih scenarijev smo preverili v 

enem, ciljnem scenariju gospodarskega razvoja in enotnem scenariju zunanjih okoliščin. Preverili 

smo občutljivost rezultatov na gibanja v prometu. Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali 

strateških vidikov investicij v teku. Zaradi dilem javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v 

izvajanju, sta bila analizirana še dva dodatna scenarija oskrbe z električno energijo, ki omogočata 

oceno strateških vidikov razvoja energetike ob prekinitvi te investicije25. Drugih investicij v 

izvajanju in že sprejetih ukrepov v analizi nismo preverjali. Vsi scenariji so bili presojani tudi v 

okviru celovite presoje vplivov na okolje. 

Strategiji energetske politike na področju trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo obsegata 

ukrepe URE v vseh sektorjih, rabo OVE za oskrbo s toploto in razpršeno proizvodnjo električne 

energije vključno z vetrnimi elektrarnami, SPTE ter lokalno oskrbo z energijo. Referenčna 

strategija (REF) vključuje nujne ukrepe za izpolnjevanje sprejetih obveznosti. Intenzivna strategija 

(INT) vzpostavlja podporno okolje za izvedbo vseh donosnih projektov URE, kar zagotavlja večje 

ekonomske učinke in prednost v tehnološki tekmi na področju zelenih energetskih tehnologij. 

Strategija je bolj ambiciozna tudi pri spodbujanju izkoriščanja OVE, razvoja lokalne oskrbe in SPTE 

v vseh sektorjih. 

Analizirani scenariji/strategije uspešno zasledujejo zastavljene cilje trajnostnega razvoja in prehoda 

v nizkoogljično družbo, zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti. V vseh analiziranih 

scenarijih/strategijah izpolnimo vse minimalne zahteve podnebno energetskega svežnja, drugih 

mednarodnih obveznosti in standarde na področju zanesljivosti oskrbe z energijo. 

Pomembne prednosti scenarijev je razvoj v smeri zmanjšanja emisij, večje energetske 

učinkovitosti, večjega izkoriščanja OVE, izboljšanja strateške in obratovalne zanesljivosti 

oskrbe ter zagotavljanje konkurenčnosti. 

V NEP je izbrana in predlagana intenzivna strategija spodbujanja trajnostne rabe in lokalne 

oskrbe. Prednostni te strategije, v primerjavi z drugo analizirano referenčno strategijo, so: manjše 

emisije in večja robustnost pri izpolnjevanju ciljev podnebno energetskega svežnja – zlasti 25-

odstotnega deleža OVE v bruto končni rabi energije – in Kjotskega protokola, manjša poraba 

energije in počasnejša rast rabe električne energije, višji delež OVE v letu 2030, manjši neto uvoz in 

manjša uvozna odvisnost; večje je izboljšanje energetske intenzivnosti; boljši so vsi drugi kazalci 

zanesljivosti oskrbe z energijo, večje zmanjšanje emisij TGP glede na referenčni scenarij. Slabost 

intenzivne strategije so rahlo višje emisije dušikovih oksidov in prašnih delcev, zaradi več rabe 

lesne biomase. Intenzivna strategija predstavlja tudi boljše razvojno izhodišče za dolgoročni 

prehod v nizkoogljično družbo.  

V scenarijih oskrbe z energijo primerjamo ključne opcije prihodnje oskrbe z električno energijo. 

Glavni izzivi so izgradnja novih hidroelektrarn ter nadomeščanje ključnih obstoječih 

termoelektrarn ter usmerjena raba fosilnih goriv (učinkovita raba domačega premoga in uporaba 

zemeljskega plina v SPTE). Ocenjeni trije scenariji razvoja oskrbe z električno energijo se razlikujejo 

v ključnih investicijah v proizvodne enote: 

 osnovni scenarij (OSN), ki predpostavlja nadaljevanje investicij v teku oz. izvedbo 

ukrepov za njihovo dokončanje (HE na spodnji Savi, blok 6 v TEŠ), podaljšanje življenjske 

dobe NEK, pospešitev izgradnje načrtovanih in novih hidroelektrarn, modernizacijo 

obstoječih in izgradnjo novih enot za SPTE z visokim izkoristkom ter preverja izgradnjo 

novih plinsko parnih elektrarn glede na razmere na mednarodnih trgih; 

 jedrski scenarij (JE), je nadgradnja osnovnega scenarija in predvideva ukrepe, ki bodo 

omogočili dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote JEK2 

                                                 
25

  Analiza se je omejila omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike brez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo 

posledic prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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ob lokaciji obstoječe jedrske elektrarne moči 1000 MW z začetkom obratovanja pred letom 

2030; 

 plinski scenarij (PLIN), je tudi nadgradnja osnovnega scenarija v smeri še večje 

diverzifikacije virov za oskrbo z električno energijo glede na sedanjo - s povečanjem deleža 

četrtega energenta - z izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn (PPE) na zemeljski plin do 

leta 2030 skupne moči 800 MW. 

Scenariji se razlikujejo v letu 2030: jedrski in plinski scenarij kažeta na prednosti pred osnovnim 

scenarijem v energetskih kazalcih in kazalcih obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo. Plinski 

scenarij predstavlja po vseh vidikih sprejemljivo alternativo, ne izkazuje pa prednosti pred 

drugima scenarijema. Proizvodnja električne energije je dražja kot v ostalih dveh scenarijih, večji so 

izpusti TGP in NOx, večja je tudi uvozna odvisnost in občutljivost na spremembe cene energije na 

mednarodnih trgih. Kljub višjim stroškom oskrbe je investicijsko manj zahteven od jedrskega 

scenarija. Zaradi nižjih stroškov za oskrbo in manjših izpustov sta kot primerna za NEP predlagana 

zlasti dva scenarija oskrbe z električno energijo: osnovni in jedrski scenarij. Osnovni scenarij 

zadošča za potrebe Slovenije do leta 2030, jedrski scenarij je naravnan bolj dolgoročno in zagotavlja 

nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji. Zaradi zahtevnosti izvedbe projekta 

je s stališča zanesljivosti in konkurenčnosti nujno potrebno določeno obdobje prekrivanja 

obratovanja JEK2 in NEK do leta 2043. V oceni učinkov upoštevamo kot prvo možno leto 

obratovanja objekta leto 2022, realno pa bo letnica izgradnje objekta predmet podjetniške 

optimizacije, izvedba pa bo odvisna tudi od družbene sprejemljivosti projekta. Osnovni scenarij je 

do izgradnje JEK2 enak jedrskemu scenariju in daje informacijo, kakšen bo potek v jedrskem 

scenariju v primeru odložene izgradnje JEK2.  

Izbrana strategija oskrbe z električno energijo je bila primerjana še z dvema strategijama, ki 

predpostavljata prekinitev investicije v teku v blok 6 v TEŠ. Dodatna scenarija ocenjujemo z 

upoštevanjem intenzivnega spodbujanja učinkovite rabe in razpršene proizvodnje električne 

energije: 

 dodatni jedrski scenarij (DOD JE) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo plinsko parne 

elektrarne moči 400 MW in jedrska elektrarna moči 1000 MW;  

 dodatni plinski scenarij (DOD PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh PPE 

skupne moči 800 MW. 

Prednosti scenarijev brez bloka 6 v TEŠ so na področju okolja, investicijsko so nekoliko manj 

zahtevni, prednosti scenarijev z blokom 6 v TEŠ so v večji strateški zanesljivosti oskrbe leta 2030, 

nižji pričakovani ceni energije in manjši občutljivosti na spremembe cen na mednarodnih trgih 

energije leta 2030 in nekoliko nižji ceni električne energije tudi leta 2020. Vsi scenariji omogočajo 

izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države in pri vseh scenarijih pričakujemo, da bo cena 

električne energije konkurenčna na mednarodnih trgih. Pri izbiri scenarija se tehtajo zlasti 

dolgoročne koristi okolja z boljšo strateško zanesljivostjo oskrbe in nekoliko višjo ceno za električno 

energijo leta 2030 v primeru scenarijev s TEŠ6. Dodaten dejavnik izbire je dejstvo, da je investicija v 

izvajanju v blok 6 v teku, posledično so scenariji brez bloka 6 v TEŠ obremenjeni s stroški za 

prekinitev pogodb in dejavnosti povezanih z investicijo. 
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Trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo je razvojno najpomembnejši segment energetike. 

Pospešen razvoj teh področij, ki temelji na rasti kakovosti energetskih storitev ob manjšem vložku 

energije, je eden od temeljnih elementov prehoda v nizkoogljično družbo in bo ključno vplival na 

konkurenčnost družbe v prihodnje. Pomeni tudi zmanjšanje uvozne odvisnosti in stroška za uvoz 

goriv. Razvoj bo oprt tudi na ukrepe in cilje podnebno energetskega paketa EU in druge razvojne 

strategije države. 

Kompetence slovenskih podjetij, vzpostavljeni institucionalni okvir, pozitivne izkušnje z vrsto 

uveljavljenih spodbujevalnih instrumentov, zlasti pa okrepitev dejavnosti na področju trajnostne 

energetike v letu 2009, so osnova za nadgradnjo v NEP.  

Ključne usmeritve na področju trajnostne energetike so: 

 stabilnost, predvidljivost in transparentnost podpornega okolja; 

 razvoj trgov tehnologij, storitev in izdelkov; 

 spodbujanje investitorjev za izvedbo investicij, ki so praviloma po obsegu bistveno manjše 

od investicij v klasične energetske dejavnosti; 

 ustrezna organiziranost državnih ustanov in učinkovito delovanje regionalnih in 

specializiranih energetskih agencij; 

 demonstracijski projekti; 

 usposabljanje, izobraževanje, raziskave in razvoj. 
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1 Učinkovita raba energije 

Cilji podprograma 

Učinkovita raba energije je ključni ukrep energetske politike za povečanje konkurenčnosti družbe. 

Pomembno prispeva k izboljšanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjša vplive na okolje. Njeno 

pravočasno spodbujanje omogoča gladek prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem gre za 

zagotavljanje kakovostnih energetskih storitev z bistveno manjšim vložkom energije. Cilji 

podprograma so:  

 prispevek k izboljšanju energetske učinkovitosti26 za 20 odstotkov do leta 2020 in za 27 

odstotkov do leta 2030; 

 zmanjšanje rabe končne energije brez prometa za več kot 7 odstotkov do leta 2020 glede na 

leto 2008 in ničelna rast rabe končne energije v obdobju od leta 2020 do leta 2030; 

 dosledno uveljavljanje URE kot prednostnega področja razvoja Slovenije ter spodbujanje 

gospodarske rasti in razvoja delovnih mest na področju energetske učinkovitosti. 

 Operativni cilji na področju URE so: 

 zagotoviti 100-odstotni delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi 

stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;  

 zmanjšanje stroškov za energijo v javnem sektorju za 40 mio EUR/leto do leta 2015, 85 mio 

EUR/leto do leta 2020 in za 130 mio EUR/leto do leta 203027; 

 obvladati rast rabe električne energije brez rabe v prometu tako, da bo rast manjša kot 5 % 

do leta 2020 in manjša kot 7 % do leta 2030 glede na rabo v letu 2008.  

Strategija programa 

Za dosego ciljev podprograma bo Vlada RS zagotovila ustrezno podporno okolje za: 

 izboljšanje energetske učinkovitosti naselij in lokalnih skupnosti: 

o z energetsko prenovo, zlasti stavb v javnem sektorju in večstanovanjskih stavb – 

prednostno celostne prenove stavb;  

o z graditvijo skoraj ničelno energijskih stavb; 

o z izboljšanjem energetske učinkovitosti javne infrastrukture, kot je javna 

razsvetljava, oskrba z vodo idr.; 

 izboljšanje energetske učinkovitosti podjetij: 

o prednostno z učinkovito rabo električne energije; 

o s posebnimi programi v malih in srednjih podjetjih (SME) in energetsko 

intenzivnih dejavnostih; 

 spodbujanje sistemov za upravljanje z energijo in uvajanja pametnih števcev. 

Ključne strateške usmeritve podprograma so: 

 omogočiti izvedbo vseh ukrepov URE z donosom večjim od 10 % in zagotoviti 10 % 

prihrankov z neinvesticijskimi in nizkoinvesticijskimi ukrepi do leta 2015; 

 razvoj trgov storitev, tehnologij in izdelkov URE za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

prednostno zagotavljanje kakovostnih informacij na trgih; 

                                                 
26

  Izboljšanje glede na bazni scenarij Primes ver. 3, 1.4.2008.  
27

  Upoštevani so prihranki glede na rabo leta 2008 in tekoče cene energije.  



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 35 
 

 razvoj finančnih storitev za naložbe v URE (javno-zasebno partnerstvo, pogodbeno 

znižanje stroškov za energijo, ipd.), ki bodo omogočile izvedbo velikega števila manjših 

investicij pri končnih porabnikih energije; povečanje obsega povpraševanja po teh 

storitvah, še zlasti v javnem sektorju;  

 krepitev in povezovanje akterjev; 

 proaktivna mednarodna politika, zlasti sooblikovanje ukrepov na ravni EU, razvoj trgov v 

regiji in usmerjanje mednarodne pomoči Slovenije v URE. 

Predvideno je bistveno povečanje števila in obsega spodbud ter nadaljnja širitev raznolikosti 

spodbud za projekte URE. Ključni elementi podpornega okolja so: 

 predpisi: za URE v stavbah, minimalne zahteve energetske učinkovitosti izdelkov, zeleno 

javno naročanje, zelene državne pomoči; 

 označevanje izdelkov ter zagotavljanje kakovosti oznak; zagotavljanje kakovostnih 

informacij na trgih o izdelkih, storitvah in izvajalcih, ki vplivajo na rabo energije; 

 ekonomske spodbude, neposredne finančne pomoči za URE, davčna in cenovna politika28: 

davek na energijo, trošarinska politika, davek na nepremičnine idr., ustrezne finančne 

spodbude za ranljive skupine prebivalstva;  

 spodbude za razvoj finančnih trgov in ponudbe ustreznih finančnih mehanizmov (zelena 

posojila, javno-zasebno partnerstvo, pogodbeno znižanje stroškov za energijo idr.); 

 sistematična promocija dobrih praks URE in izrabe OVE – zlasti z demonstracijskimi 

projekti – ter zagotavljanje kakovostnih informacij o koristih in praktičnih vidikih za 

odločanje in ukrepanje na področju URE; 

 spodbude za razvoj vseživljenjskega usposabljanja in visokošolskega izobraževanja za 

prehod v družbo z manjšo rabo energijo29; 

Poleg ukrepov energetske politike je za uspešno doseganje ciljev na področju URE je nujna 

vključitev ukrepov za spodbujanje URE v relevantne kontekstualne politike30, zlasti v naslednje:  

 izboljšanje učinkovitosti delovanja javnega sektorja; 

 stanovanjsko politiko; 

 spodbujanje regionalnega razvoja; 

 spodbujanje podjetništva ter razvoja malih in srednjih podjetjih (SME), zlasti spodbujanje 

proizvodnje zelenih energetskih tehnologij in razvoja energetskih storitev ter spodbujanje 

izvedbe ukrepov URE v SME; 

 prostorsko načrtovanje: energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje; 

 izobraževanje in usposabljanje; 

 raziskovalno in razvojno politiko; 

 umestitev URE v strategijo razvoja Slovenije kot prednostno področje. 

Podporno okolje 

Ključni programski dokument za spodbujanje URE31 za NEP je Akcijski načrt za učinkovito rabo 

energije za obdobje 2008-2016 (AN-URE). Dodatni ukrepi v NEP bodo zagotovili kontinuiteto 

                                                 
28

  Samo pri cenah, ki so regulirane. Glej tudi podprogram Davki in regulirane cene. 
29

  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
30

  Glej tudi podprograme Raziskave in razvoj, Izobraževanje in usposabljanje ter Davki in regulirane cene. 
31

  Ukrepi s področja URE so opredeljeni tudi v programskih dokumentih kohezijske politike: Operativnega programa 

razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (OP ROPI) v okviru prednostne naloge Trajnostna energija, zelenega 

javnega naročanja: Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012 (AN ZeJN) in podnebne politike: 

Operativni program zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1). Vsi navedeni ukrepi so zajeti tudi v 

AN-URE. 
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spodbujanju URE do leta 2030 in razširili spodbude na nove segmente, kot tudi povečali 

izvedljivost ukrepov iz AN-URE, saj se ti še ne izvajajo v načrtovanem obsegu.  

Za dosledno izvajanje ukrepov iz sprejetih programskih dokumentov bodo potrebni dodatni 

ukrepi: 

 priprava podrobnega načrta vodenja izvedbe, organiziranosti ter kadrov za izvedbo vseh 

aktivnosti v programu AN-URE; dopolnitev sistema poročanja o AN-URE, tako da bodo 

letno izdelana priporočila za izboljšanje izvajanja AN-URE; objava urnika razpisov za 

nepovratna sredstva; 

 tehnična podpora za pripravo projektov v javnem sektorju, svetovanje gospodinjstvom, 

enotna informacijska točka. 

Za zagotavljanje kontinuitete ukrepom po izteku operativnih programov in njihovo prednostno 

obravnavo pri izvajanju energetske politike gradi NEP na že uveljavljenih ukrepih in povzema 

najpomembnejše elemente ukrepov URE, ki se že izvajajo. Za doseganje zahtevnejših ciljev pa NEP 

načrtuje še dodatne ukrepe, ki so v nadaljevanju predstavljeni po sklopih. 

URE 01: Sveženj spodbud za znižanje stroškov za energijo v javnem sektorju 

Izvedba ukrepov URE v javnem sektorju je pomembna zaradi demonstracijskih učinkov tega 

sektorja, za usmerjanje trgov in zmanjšanje stroškov v javnem sektorju. V energetsko učinkovitih 

stavbah so boljše tudi bivalne razmere, zato so ukrepi prednostno usmerjeni v energetsko 

učinkovite novogradnje in energetsko sanacijo bolnišnic, šol, vrtcev in domov za starejše. Osnovne 

in srednje šole so lahko izjemno pomembni nosilci sprememb energetske kulture v lokalnem 

okolju, univerze pa primerno okolje za razvoj in demonstracijo novih pristopov in tehnologij. 

Vsekakor pa mora javni sektor z ukrepi za zmanjšanje stroškov za energijo začeti v državni in 

lokalni upravi (ministrstva, mestne občine itn.). Stroški investicij v ukrepe URE se sicer praviloma 

povrnejo v nekaj letih, vendar pa je v javnem sektorju ukrepe smiselno povezovati tudi s 

povečanjem kakovosti energetskih storitev (npr. z ukrepi v šolah, da se sočasno doseže višji 

standard osvetljenosti in večja energetska učinkovitost razsvetljave). Cilj izvedbe ukrepov URE v 

javnem sektorju je zagotoviti 50-odstotni delež skoraj ničelno energijskih novih in obnovljenih 

stavb do leta 2015 in 100-odstotni delež do leta 2018. Cilji bodo doseženi: 

 s pripravo in izvedbo projekta energetsko učinkovite razsvetljave v šolah in sočasnim 

razvojem modela financiranja tega ukrepa v okviru javno-zasebnega partnerstva; 

 z delovanjem tehnične pisarne v okviru Javnega sklada za upravljanje z 

nepremičninami (v ustanavljanju), katere namen je vzpostavitev sistema upravljanja z 

energijo in energetska sanacija objektov. Med naloge tehnične pisarne sodijo:  

o uvedba sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju po vzoru SIST EN 

16001:2009 in v tem okviru energetsko knjigovodstvo, letni cilji in načrti ukrepov;  

o izvedba ukrepov energetske sanacije v okviru letnih načrtov investicij; upoštevanje 

javno-zasebnega partnerstva, npr. pogodbenega znižanja stroškov za energijo, kot 

ene od možnosti za izvedbo energetske sanacije. Preverjanje te možnosti bo 

obvezno za stavbe oz. skupine stavb, katerih stroški za energijo presegajo s 

predpisom določeno mejo; 

o projekt uvajanja pametnih števcev v stavbe javne uprave; 

o sistem za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe projektov energetske 

sanacije, vključno s projekti javno-zasebnega partnerstva, v javnem sektorju: 

- svetovanje – zagotavljanje stalne tehnične pomoči pri pripravi investicijske 

dokumentacije: projektnih nalog za projektno gradbeno dokumentacijo, 

projektov za izvedbo, revizij projektne dokumentacije; 

- nadzor projektov, ki koristijo javna sredstva za energetsko prenovo stavb;  

- usposabljanje za učinkovito upravljanje z energijo in izvedbo investicij v URE; 

o vzpostavitev centralnega registra za energetsko knjigovodstvo; 
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o vodenje demonstracijskih projektov za uveljavljanje novih finančnih mehanizmov 

in tehnologij; 

o priprava aktov v zvezi z navedenimi ukrepi: minimalne obvezne vsebine 

energetskega knjigovodstva, upravljanje z energijo in nadgradnja aktov za zeleno 

javno naročanje;  

o uvedba sistema upravljanja z energijo v vsa ministrstva do leta 2014, v mestne 

občine do leta 2015 in v vse občine do leta 2020; 

 s primernim sistemom nagrajevanja: priprava meril za učinkovitostno dividendo 32; 

 z dopolnitvijo Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje oz. uredbe v pripravi, zlasti za 

ukrepe, ki jih ne ureja Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES); 

 ukrepi v gospodarskih javnih službah: javna razsvetljave, oskrba z vodo idr.. Uvajanje 

javno-zasebnega partnerstva v ta segment.  

URE 02: Obsežna energetska prenova enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb za nižje 

stroške in večjo kakovost bivanja 

Usmerjanje prenov v skoraj ničelno energijske tehnologije, prilagojene na podnebne spremembe, s 

ciljem izboljšanja kakovosti bivanja in zmanjšanja stroškov. Ključni ukrepi so: 

 zagotavljanje investicijskih finančnih spodbud: obseg pomoči vezan na učinke v smeri 

spodbujanja celovitih prenov;  

 postopne revizije PURES s strožjimi zahtevami za energetsko učinkovitost stavb skladno z 

dinamiko prenovljene direktive o energetski učinkovitosti stavb (Direktive 2010/31/ES) ter 

integriranje vidika energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb v prostorsko in gradbeno 

zakonodajo; 

 spodbude in vodenje demonstracijskih projektov; 

 informacije in svetovanje občanom: nadaljnji razvoj svetovalne mreže ENSVET, informacije 

o izdelkih, storitvah in izvajalcih, ki vplivajo na rabo energije; tudi promocija zglednih 

realiziranih projektov; kalkulator za izračun prihrankov energije na spletni strani Eko 

sklada; 

 delovanje centra (Eko sklad v povezavi s svetovalno mrežo ENSVET) za aktivnosti 

informiranja, ozaveščanja, svetovanja in izobraževanja na področju URE in pogodbenega 

znižanja stroškov za energijo za stanovanjske, zlasti večstanovanjske, stavbe; informiranje 

in ozaveščanje na zborih stanovalcev večstanovanjskih stavb; stičišče povpraševanja 

potencialnih naročnikov in ponudbe ponudnikov pogodbenega znižanja stroškov za 

energijo;  

 upoštevanje energetskih lastnosti stavb kot kriterija pri oblikovanju novih davkov; davčne 

spodbude za energetsko sanacijo stavb v okviru davka na nepremičnine33; 

 omejitev potrebnega soglasja lastnikov večstanovanjske stavbe za izvedbo energetske 

prenove; 

 izkoriščanje rezervnega sklada34 kot instrumenta za zavarovanje kreditov za namene 

energetske prenove stavb; 

 spodbujanje uvajanja pametnih števcev; 

 spodbujanje zelenih posojil in razvoja finančnih mehanizmov (glej URE 08). 

                                                 
32

  Učinkovitostna dividenda pomeni udeležbo posameznega odjemalca energije pri proračunskem uporabniku v 

doseženem prihranku stroškov za energijo in je natančneje opredeljena v 66.č členu Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 

27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010). 
33

  Glej podprogram Davki in regulirane cene. 
34

  Rezervni sklad je namenjen kritju stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav v stavbi ter za odplačevanje v te namene 

najetih posojil. Natančneje ga opredeljuje 119. člen Stvarnopravnega zakonika, Ur. l. RS, št. 87/2002 in 18/2007. 
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URE 03: Shema pomoči za ranljive skupine. 

Shema je namenjena preprečevanju energijske revščine in povečanju odpornosti gospodinjstev z 

nižjimi prihodki na rast cen energije z izvajanjem ukrepov URE. Predvideni ukrepi so: 

 priprava pravilnika za dodeljevanje pomoči za izvajanje ukrepov URE gospodinjstvom z 

nizkimi prihodki; 

 izvedba ukrepov URE v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi in ministrstvom za delo, 

družino in socialne zadeve (za zagotavljanje polnega prenosa izkušenj z drugimi oblikami 

pomoči za ranljive skupine, ustreznega dostopa do informacij in podpore pri izvedbi 

ukrepov). Prenos dobrih praks o energetski sanaciji iz tujine; 

 večja prilagodljivost v zakonodajnem urejanju pogodbenega znižanja stroškov za energijo, 

ki bi omogočala neprofitnim stanovanjskim organizacijam (NSO) v okviru javnega sektorja 

izkoriščati ta instrument; 

 omogočanje črpanja EU sredstev za varčevanje z energijo gospodinjstvom in neprofitnim 

stanovanjskim organizacijam in zagotavljanje teh sredstev iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj (ESRR). 

URE 04: Ukrepi URE za večjo konkurenčnost gospodarstva. 

Za gospodarstvo so ukrepi URE pomembni zlasti v sklopu obvladovanja stroškov proizvodnje in 

zagotavljanja konkurenčnosti. Predvideni ukrepi za večjo energetsko učinkovitost so v 

gospodarstvu odvisni od velikosti in energetske intenzivnosti podjetij. Pri večjih podjetjih so 

pomembni uvajanje sistemov upravljanja z energijo, zaposlovanje energetskih menedžerjev, 

finančne spodbude za izvajanje ukrepov URE in prostovoljne obveznosti v povezavi z davčnimi 

olajšavami. Za mala in srednja podjetja (SME) je pomemben razvoj paketov storitev, ki omogočajo 

tipske rešitve z veliko ponovljivostjo. Najpomembnejši ukrepi so: 

 spodbujanje uvajanja sistema za upravljanje z energijo – standarda SIST EN 16001:2009 v 

podjetja; 

 spodbude za svetovanje in pripravo investicijskih projektov, revizija metodologije 

energetskih pregledov (EP) – zbrani podatki o rabi in stroških za energijo morajo 

omogočati pripravo potrebne dokumentacije za pripravo projektov pogodbenega znižanja 

stroškov za energijo, certificiranje izvajalcev EP; 

 davki na energijo in davčne olajšave ter prostovoljne obveznosti za zmanjšanje rabe 

električne energije; 

 sklop ukrepov za učinkovito rabo električne energije v energetsko intenzivnih dejavnostih; 

 uvajanje pogodbenega znižanja stroškov za energijo: vzporedna priprava zakonodaje in 

izvajanje demonstracijskih projektov za testiranje le-te;  

 shema za mala in srednja podjetja: spodbude za razvoj ponudbe paketov ukrepov za 

mala in srednja podjetja (turizem, trgovina in druge dejavnosti; poslovne cone, tehnološki 

centri idr.): svetovanje in ciljno usposabljanje ter financiranje in izvedbe ukrepov. 

URE 05: Predpisi o zasnovi in označevanju izdelkov: 

 aktivna vloga pri oblikovanju predpisov o minimalni energetski učinkovitosti izdelkov na 

ravni EU; 

 nadgradnja energetske izkaznice z ocenjevanjem rabe energije v življenjski dobi. 

URE 06: Sistem za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe ukrepov: 

 certificiranje svetovalcev, projektantov, izvajalcev in upravnikov; 

 omejitev subvencij Eko sklada na projekte, ki jih izdelajo certificirani projektanti oziroma 

izvajalci; 

 uvajanje programa spremljanja rezultatov izvedenih projektov URE, ki so bili deležni 

državne podpore (prvih pet let po subvencioniranju). 

URE 07: Programi URE, ki jih izvajajo dobavitelji energije: 

 izobraževanje in usposabljanje izvajalcev; 

 priprava predpisov. 
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URE 08: Spodbude za razvoj novih finančnih mehanizmov: 

 podporno okolje za izvedbo ukrepov s pogodbenim znižanjem stroškov za energijo v 

javno-zasebnem ali zasebno-zasebnem partnerstvu: pravna ureditev področja, prilagoditev 

tudi za NSO, preverjanje te ureditve z demonstracijskimi projekti, spodbude za pripravo 

projektov, subvencije in pomoč investitorjem in lastnikom stanovanjskih stavb pri 

izvajanju projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo;  

 spodbude razvoju produktov, namenjenih financiranju URE pri končnih porabnikih 

energije (zelena posojila). 

URE 09: Ukrepi za krepitev, razvoj in povezovanje akterjev: 

 krepitev lokalnih skupnosti za prehod v nizkoogljično družbo; vključitev vsaj ene mestne 

občine v program EU »Smart Cities«; financiranje energetskih menedžerjev iz prihrankov 

energije; 

 nadaljnji razvoj lokalnih energetskih agencij; 

 spodbujanje ponudnikov energetskih storitev in finančnih produktov; 

 spodbujanje razvoja in uporabe znanja: 

o raziskovalne in razvojne dejavnosti; 

o krepitev strokovne dejavnosti; 

o izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh v okviru področij trajnostne 

energetike; 

 spodbude za tehnološki in podjetniški razvoj na področju zelenih energetskih tehnologij in 

storitev URE, zlasti za energetsko učinkovito gradnjo objektov kot prednostnega področja 

gospodarskega razvoja, ter informacijskih tehnologij za URE35; 

 povečanje neodvisnosti Eko sklada; 

 spodbude za povezovanje akterjev. 

URE 10: Integracija spodbujanja URE v kontekstualne politike: 

 povečanje učinkovitosti delovanja javnega sektorja pri spodbujanju URE (učinkovitejša 

priprava zakonodaje, enostavnejše pridobivanje gradbenih dovoljenj za projekte URE idr.); 

 usmerjanje priprave zakonodaje, strateških dokumentov, usposabljanja in raziskav 

povezanih s spodbujanjem URE v okviru: 

o stanovanjske politike; 

o regionalnega razvoja in kohezijske politike; 

o podjetništva; 

Izhodišča za integracijo URE v davčno politiko, prostorsko načrtovanje, izobraževanje in 

usposabljanje ter raziskovalne in razvojne politike so opredeljeni v ločenih podprogramih. 

 vzpostavitev močne, neodvisne, strokovne agencije za spodbujanje URE z dolgoročnim 

ciljem njene aktivne vloge v mednarodnem prostoru;  

 umestitev URE v strategijo razvoja Slovenije kot prednostno področje. 

URE 11: Sooblikovanje mednarodne politike za spodbujanje URE: 

 usmerjanje mednarodne pomoči drugim državam v spodbujanje URE in OVE;  

 spodbude za povezovanje akterjev v mednarodnem prostoru; 

 sodelovanje v regionalnih in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju URE in 

OVE. 

Tabela 3: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma URE 

Naloga Rok Odgovornost 

Izvedba AN-URE  2016 MG 

Izvedba AN ZeJN/ukrepi URE 2013 SVREZ/MF 

Izvedba OP TGP/ukrepi URE 2012 MOP 

                                                 
35

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Izvedba OP ROPI/ukrepi URE 2013 MG 

URE 01 – Javni sektor   

Projekt energetsko učinkovite razsvetljave v šolah 2011-2013 MŠŠ, MG/Eko 
sklad 

Tehnična pisarna Javnega sklada za upravljanje z 
nepremičninami 

do 2011 MG/MJU 

Projekt upravljanja z energijo v javnem sektorju  2014 MG/MJU 

Vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti 
investicij v URE 

2012 MG/MJU 

Centralni register za energetsko knjigovodstvo 2012 MG/MJU 

Vodenje demonstracijskih projektov 2011-2013 MG/MJU 

Priprava predpisov 2011-2012  

Spodbude za izvedbo ukrepov URE v gospodarskih javnih 
službah (javna razsvetljava, oskrba z vodo idr.) 

2011-2020 MG/Eko sklad 

URE 02 – Stavbe/splošno   

Revizija PURES skladno s prenovo direktive o energetski 
učinkovitosti stavb 

2013 
2018 

MOP 

Razvoj finančnih mehanizmov 2011-2015 MG/MF 

Projekt uvajanja pametnih števcev 2011-2014 MG 

URE 02 – Stanovanjske stavbe/gospodinjstva   

Nadgradnja mreže ENSVET stalna 
dejavnost 

MG 

Ukrepi stanovanjske politike 2011-2012 MOP 

Delovanje svetovalnega centra za URE in pogodbeno 
znižanje stroškov za energijo za stanovanjske stavbe 

2011/staln
a dejavnost 

Eko sklad 

URE 03 – Shema pomoči za gospodinjstva z nizkimi prihodki 2012 MG/Eko sklad 
/Občine/ MDDSZ 

URE 04 – Ukrepi v industriji   

Spodbujanje uvajanja sistemov upravljanja z energijo 2011 MG/Eko sklad 

Podpore za pripravo projektov URE 2011 MG/Eko sklad 

Prostovoljni sporazumi za URE 2012 MG/Eko sklad 

Shema za SME 2012 MG/Eko sklad 

URE 05 – Predpisi   

Nadgradnja energetske izkaznice (LCC) 2013 
2018 

MG 

URE 06 – Projekt vpeljave sistema za zagotavljanje kakovosti 
priprave in izvedbe ukrepov 

2012-2016 MG 

URE 07 – Projekt za zagon spodbujanja URE s strani dobaviteljev 
energije (66bčlEZ)  

2011-2016 MG 

URE 08 – Projekt razvoja novih finančnih mehanizmov za 
spodbujanje URE 

2011-2020 MG/MF 

URE 09 – Ukrepi za razvoj in povezovanje akterjev   

Projekt razvoja ponudnikov energetskih storitev 2011-2016 MG/SVPS, JAPTI 

Spodbude za podjetniški razvoj zelenih energetskih 
tehnologij in storitev 

2011-2016 MG/SVPS, JAPTI 

Spodbude za povezovanje akterjev na področju URE  2011-2016 MG 

URE 10 – Integracija spodbujanja URE v politike povezane z 
energetsko 
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Naloga Rok Odgovornost 

Nadaljnje vključevanje spodbujanja URE v: 
o splošno razvojno politiko države; 
o reforme javne uprave;  
o zeleno davčno reformo,  
o stanovanjsko politiko; 
o spodbujanje regionalnega razvoja; 
o spodbujanje podjetništva in razvoja SME; 
o prostorsko načrtovanje; 
o izobraževanje in usposabljanje; 
o raziskovalna in razvojna politika. 

stalna 
aktivnost 

 
SVREZ 
MJU,  

MG/MF,  
MOP,  
SVLR,  
JAPTI 
MOP,  

MŠŠ, SVREZ, SVPS 
MZVŠ 

Vzpostavitev agencije za URE 2018 Vlada RS 

URE 11 – Sooblikovanje mednarodne politike za spodbujanje 
URE 

stalna 
dejavnost 

 

Spodbude za mednarodne aktivnosti na področju URE  stalna 
dejavnost 

MG 

Mednarodna pomoč Slovenije za URE  stalna 
dejavnost 

MG/MZZ 

Akterji 

Za izvedbo podprograma so ključni naslednji akterji: 

 

 Vlada RS: koordinacija politik, ki vplivajo na URE, zagotavljanje prioritete URE; 

 MG: zakonodajni okvir za URE, finančne spodbude za URE za industrijo iz EU skladov in 

proračuna, razvoj finančnih mehanizmov, prostovoljni sporazumi za industrijo, 

spodbujanje ponudnikov storitev in tehnologij URE in ponudnikov finančnih produktov za 

financiranje URE v času prodora na slovenski in izvozne trge; izobraževanje in 

usposabljanje; koordinacija odpravljanja ovir na področju URE; varstvo potrošnikov, 

označevanje izdelkov, zagotavljanje kakovostnih informacij na trgih; razvoj zelenega 

javnega naročanja za področje URE (tehnični vidiki) v sodelovanju z MF; spodbujanje 

demonstracijskih projektov; 

 Eko sklad: finančne spodbude za projekte URE v stanovanjskih stavbah, storitvenih 

dejavnostih, malih in srednjih podjetjih in industriji; razvoj finančnih mehanizmov; 

centralna točka za promocijo za URE v gospodinjstvih v povezavi s svetovalno mrežo EN 

SVET; 

 MJU – Javni sklad za upravljanje z nepremičninami: tehnična pisarna za uvedbo sistema 

upravljanja z energijo v javnem sektorju; izvedba projektov URE v javnem sektorju v 

sodelovanju z MŠŠ, MZZ, MDDSZ, MVZT; v sodelovanju z MF in MG razvoj finančnih 

mehanizmov; centralna točka za promocijo, ozaveščanje in usposabljanje za URE v javnem 

sektorju v povezavi z Eko skladom (finančni mehanizmi) in mrežo EN SVET (tehnični 

vidiki) ter lokalnimi energetskimi agencijami (podpora občinam); demonstracijski projekti; 

 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: upravljanje skladov in 

programov za spodbujanje URE v okviru kohezijske politike; zagotavljanje sredstev za 

spodbude za URE za gospodinjstva z nizkimi prihodki; 

 Ministrstvo za finance: zeleno javno naročanje, davčna politika, pravne podlage in razvoj 

finančnih mehanizmov za financiranje URE (javno zasebno partnerstvo za financiranje 

URE, prostovoljni sporazumi idr.);  

 Ministrstvo za okolje in prostor – direktorat za prostor in direktorat za okolje: 

vzpostavljanje sistema zagotavljanja kakovosti (kakovost priprave projektov); certificiranje 

svetovalcev, projektantov, izvajalcev in upravnikov; predpisi za energetsko učinkovitost v 

stavbah; razvoj mehanizmov za energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje; 

izobraževanje in usposabljanje; 

 Služba vlade za podnebne spremembe: promocija in ozaveščanje;  
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 Občine: uvajanje sistemov za upravljanje z energijo v občinskih stavbah, energetsko 

učinkovito prostorsko načrtovanje, koordinacija in spodbujanje aktivnosti za preprečevanje 

energetske revščine; 

 Svetovalna mreža EN SVET: 

 Lokalne energetske agencije: podporo občinam pri uvajanju sistemov za upravljanje z 

energijo  

 Strokovna in interesna združenja (Tehnološke platforme, zbornice, npr. zbornica za 

arhitekturo in projektiranje, inženirska zbornica idr),: povezovanje akterjev; sistem za 

zagotavljanje kakovosti (kakovost priprave projektov, usposabljanje izvajalcev in 

investitorjev); 

 Dobavitelji energije: priprava in izvajanje programov URE pri končnih porabnikih energije 

 Banke – razvoj ponudbe finančnih produktov za financiranje URE; 

 Lastniki nepremičnin, upravljavci stavb, lastniki in uprave podjetij, investitorji za 

nepremičninski trg, ponudniki energetskih storitev: priprava, izvedba in financiranje 

ukrepov v URE v stanovanjskih stavbah (novogradnje in prenove) in gospodarstvu; 

 Ponudniki tehnologij, storitev in izdelkov (tudi projektanti): zlasti na področjih energetsko 

varčne gradnje, hlajenja, ogrevanja in klimatizacije, sistemov upravljanja z energijo, 

varčnih gospodinjskih aparatov, elektromotornih pogonov idr. – izvedba ukrepov. 

Pričakovani učinki  

Tabela 4: Pričakovan odziv akterjev na spodbude podprograma URE  

Ukrepi URE pri končnih porabnikih Pričakovani obseg izvedbe ukrepov 

Nizkoenergijske, pasivne in skoraj nič energijske stavbe v 
stanovanjskem sektorju ter storitvenih dejavnostih, vse 
novogradnje in prenove stavb v obsegu 4 % stanovanjskega 
fonda letno;  
Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb: zamenjava oken, 
toplotna izolacija fasad, izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih 
sistemov 

2800.000 m
2
 stanovanjske površine nizkoenergijske in 

pasivne gradnje do leta 2030 v novogradnjah; 
prenove 4 % stavbnega fonda/leto; 

v javnem sektorju obnova 66 % stavb do leta 2030 (od 
tega 59 % v nizkoenergijskem standardu); 

v ostalem storitvenem sektorju 46 % (od tega 26 % v 
izboljšanem standardu) 

Energetsko učinkoviti gospodinjski aparati izboljšana intenzivnost naprav novih naprav, hitrejša 
zamenjava z novimi 

Ukrepi URE v storitvenih dejavnostih (pisarniška oprema, 
razsvetljava, tehnologije v storitvenih dejavnostih idr) 

izboljšana intenzivnost naprav novih naprav, hitrejša 
zamenjava z novimi 

Ukrepi URE v energetsko intenzivnih dejavnostih predelovalne 
industrije: 

proizvodnja jekla 
 termični procesi pri proizvodnji papirja 

 
zmanjšanje specifične rabe energije za: 

20 % 
24 % 

Izvajanje ukrepov iz Nacionalnega akcijskega načrta za 
energetsko učinkovitost 2008-2016 ter dodatne aktivnosti za 
URE v industriji:  

 

frekvenčna regulacija elektromotorjev 90 % tržni delež leta 2030 

energetsko učinkoviti elektromotorji, črpalke in 
ventilatorji  

70-80 % tržni delež do leta 2030 

ukrepi URE na področju komprimiranega zraka,  povprečno zmanjšanje rabe energije za 20 % 

energetsko učinkovita razsvetljava izboljšanje specifične rabe 

energetsko učinkoviti industrijski kotli izboljšanje izkoristkov za 2 do 6 % 

toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso  (glej podprogram OVE) 

drugi ukrepi izboljšanje specifične rabe za 0,5 % leto 

Energetsko učinkovita javna razsvetljava izboljšanje specifične rabe 
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Financiranje 

Viri financiranja: 

 prispevek za URE; 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013: zagotovljena sredstva za OP ROPI, 

prednostna naloga Trajnostna energija;  

 sredstva ESRR do višine 4 % skupnega zneska bodo namenjena za energetsko sanacijo 

stanovanjskega sektorja kot pomoč ranljivim skupinam prebivalstva; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS); 

 Evropski sklad Evropskega energetskega programa za oživitev gospodarstva/ v pripravi 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020:  

 posojila (Eko sklad idr.); 

 zasebni viri, tudi financiranje s strani tretje stranke. 

Tabela 5: Potrebna sredstva za izvedbo podprograma URE in viri financiranja v obdobju 2010-2020 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 [mio EUR] 

Potrebna javna sredstva za 
sofinanciranje ukrepov URE 

32,0 51,9 51,1 50,4 48,8 51,4 53,6 53,4 52,4 51,4 50,5 

Proračunski viri sredstev            

CF - 07 - 13- 6. RP Trajnostna 
energija 

0,0 0,0 18,3 18,4 18,2 28,5      

Kohezijski sklad 17,3 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0      

Drugi javni viri sredstev            

Ekološki sklad - 
subvencionirana obrestna 
mera 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ekološki sklad nepovratna 
sredstva - dodatek URE36 

8,7 9,8 11,0         

Podjetja za oskrbo z energijo 
- dodatek URE 

10,9 12,3 13,7         

Sredstva za programe 
povečanja energetske 
učinkovitosti

37
 

   24,2 26,4 28,7 29,4 30,1 30,7 31,4 32,1 

Drugi viri (manjkajoča sredstva) 5,6 -11,1 -7,5 -7,1 -3,5 6,5 -23,5 -22,7 -21,0 -19,3 -17,7 

Spremljanje izvedbe podprograma 

Podprogram ključno vpliva na glavne kazalce NEP: 

 izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 za 20 odstotkov; 

 izboljšanje energetske intenzivnosti za 45 odstotkov do leta 2030; 

 zmanjšanje emisij TGP; 

 doseganje 25 % deleža OVE; 

 izboljšanje uvozne odvisnosti. 

                                                 
36

  Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur. l. RS, št. 114/09) določa višino prispevka in 

dodatkov do leta 2012. 
37  Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010) v 66 b členu določa dodatek za financiranje ukrepov 

URE in OVE.  

http://www.uradni-list.si/1/content?id=95773
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Tabela 6: Kazalci za spremljanje podprograma URE 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje prihranka energije po 
Direktivi 2006/32/ES 

Prihranek energije (predpisana metodologija za spremljanje AN-URE) 
(prispevek k doseganju ciljne 9-odstotnega deleža) 

[GWh] 

Stabilizacija rasti rabe energije Raba končne energije brez prometa 
Raba električne energije brez prometa 

[toe ] 
[GWh] 

Izboljšanje URE v javnem 
sektorju 

Letni stroški za energijo v javnem sektorju 
Zmanjšanje stroškov za energijo v javnem sektorju (prihranek energije 

glede na rabo energije v letu 2008– vrednost glede na tekoče cene 
energije) 

Raba energije v javnem sektorju 

[EUR] 
 

[EUR] 
 

[GWh] 

Energetsko učinkovite stavbe, 
cilji po direktivi 2010/31/EU 

Delež skoraj ničelno energijskih novih stavb, prenovljenih stavb, posebej 
delež v javnem sektorju 

[%] 
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2 Raba energije v prometu 

Cilji podprograma 

Cilj podprograma je zagotavljanje dostopnosti in spodbujanje uporabe okolju prijaznih vozil in 

goriv: 

 zmanjšanje rabe energije in emisij toplogrednih plinov z izboljšanjem učinkovitosti vozil in 

vožnje: zmanjšanje povprečnih specifičnih emisij novih osebnih avtomobilov na prevožen 

kilometer s 156 g emisij CO2 /km leta 2007 na 130 g/km do leta 2015 in 95 g/km do leta 2020 

ter lahkih dostavnih vozil na 175 g emisij CO2 /km leta 201638; 

 zagotoviti 10-odstotni delež OVE v prometu do leta 2020 s tem izpolniti obveznosti iz 

direktive 2009/29/ES. Doseči najmanj 4,9-odstoten delež OVE v prometu do leta 2015;  

 zagotoviti 50-odstoten delež OVE za polnjenje električnih akumulatorskih vozil in vozil na 

vodik do leta 2015 in 100-odstoten delež OVE do leta 2020 na javnih polnilnih mestih; 

 razvoj energetske in polnilne infrastrukture za učinkovito uporabo sodobnih, okolju 

prijaznejših vozil in sicer:  

o zagotoviti več kot 1.000 javnih polnilnih mest za električna akumulatorska vozila 

do leta 2015 in več kot 3.000 novih javnih polnilnih mest do leta 2020; 

o zagotoviti 5 polnilnih mest za vozila na vodik do leta 2015 in 20 polnilnih mest do 

leta 2020; 

o zagotoviti ustrezno pokritost s polnilno infrastrukturo za stisnjen zemeljski plin 

(SZP) in utekočinjen naftni plin (UNP) v prometu.  

Strategija programa 

Program opredeljuje ukrepe energetske politike za zagotavljanje večje učinkovitosti vozil in vožnje, 

uvajanje novih goriv v prometu in izgradnjo polnilne infrastrukture in v tem segmentu dopolnjuje 

pripravo trajnostne prometne politike39.  

Vlada RS bo oblikovala podporno okolje za doseganje ciljev programa, ki bo omogočilo:  

 uporabo bolj učinkovitih vozil z motorjem na notranje zgorevanje; 

 spodbujanje varčne vožnje in smotrne uporabe vozil; 

 uvajanje električnih akumulatorskih vozil in vozil na vodik; 

 izgradnjo polnilne infrastrukture za električna akumulatorska vozila in vozila na vodik, 

SZP in UNP; 

 ustrezno pokritost s polnilno infrastrukturo v prometu za tranzit in notranji promet;  

 uvajanje biogoriv in ostalih OVE v kmetijstvu; 

 uvajanje čistih tehnologij in goriv v javnem prometu; 

 spodbujanje uporabe biogoriv druge generacije in višjih generacij40; 

                                                 
38

  Skladno z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov 

emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz 

lahkih tovornih vozil in Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za 

nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil 

{SEC(2009) 1454}{SEC(2009) 1455}.  
39

  Za prihodnjo rabo energije v prometu so ključnega pomena tudi ukrepi prometne politike in drugih politik, ki vplivajo 

na obseg prometnega dela v državi in na razvoj javnega tovornega in potniškega prometa, zlasti železniškega. ReNEP 

teh ukrepov ne opredeljuje – so predmet prometne politike in njej kontekstualnih politik (prostorska idr.).  
40

  Proizvodnjo biogoriv obravnava podprogram Tekoča goriva.  
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 uvajanje aktivnih omrežij41. 

Ključne usmeritve podprograma so: 

 kot prednostno področje do leta 2020 je treba uveljaviti zadostno pokritost s polnilno 

infrastrukturo za električna akumulatorska vozila razvoj gospodarskih dejavnosti, 

povezanih z energetskimi storitvami, za sodobna vozila, ki gradi na sinergiji med razvojem 

tehnologij in storitev ter proizvodnjo in izgradnjo infrastrukture; 

 sistematično spodbujanje razvoja kadrov ter spodbujanje pilotnih in demonstracijskih 

projektov, in sicer vpeto v razvoj v evropskem prostoru; 

 celostna obravnava okoljskih vplivov vozil; 

 prilagajanje intenzitete ukrepanja skladno z globalnimi tehnološkimi in razvojnimi trendi 

po letu 2020 za spodbujanje uporabe vozil z različnimi pogonskimi tehnologijami; 

 ciljno vključevanje v evropske strateške projekte in projekte standardizacije na področju 

sodobnih vozil in polnilne infrastrukture; 

 proaktivna vloga Slovenije pri uveljavljanju sodobnih okolju prijaznih vozil, ki omogoča 

sooblikovanje politike EU. 

Učinki programa na zanesljivost oskrbe in okoljske vplive bodo bistveno boljši ter doseženi z 

manjšimi stroški, ko bo pripravljena celostna trajnostna prometna politika z ukrepi za zmanjšanje 

potrebe po transportu in večji delež javnega prevoza. 

Podporno okolje 

Predpogoj je tudi priprava in izvedba programa energetske učinkovitosti v prometu kot sestavni 

del prometne politike, vključno z izvedbo vseh ukrepov s področja prometne politike v sprejetih 

vladnih operativnih programih: Akcijski načrt za učinkovito rabo energije v obdobju 2008-2016, 

MOP, 2008; Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013, MOP, 

2007; Operativni program zmanjševanja emisij TGP do 2012, MOP, 2009; Akcijski načrt za zelena 

javna naročila, 2009, SVREZ, in Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem 

s PM10, MOP, 2009.  

Ključni elementi podpornega okolja za trajnostno rabo energije v prometu bodo: 

 davčni ukrepi: obdavčenje goriv in vozil, dajatve za uporabo cest glede na okoljske kriterije 

s postopnim povečevanjem razpona davčnih stopenj, vključno z ničelno stopnjo davkov za 

biogoriva; 

 spodbujanje nakupa okolju prijaznih vozil v javnem sektorju v okviru zelenih javnih 

naročil;  

 finančne spodbude za nakup električnih baterijskih vozil za avtobuse, tovorna vozila, 

osebna vozila, električne dvokolesnike in energijsko učinkovita tovorna vozila z motorjem 

z notranjim zgorevanjem ter vozila na vodik; 

Tabela 7: Osnutek predloga za finančne spodbude v obliki subvencij  

 Avtomobili in kvadricikli kategorije 
L6e in L7e 

Skuterji in motorna kolesa Kolesa s pomožnim 
pogonom 

Tehnološki 
pogoj 

hibridni sistem z možnostjo polnjenja 
preko vtičnice 

akumulatorsko vozilo z akumulatorji 
specifične energije preko 100 Wh/kg 

pogon na vodik 

akumulatorji s specifično 
energijo preko 100 Wh/kg 

akumulatorji s specifično 
energije preko 100 Wh/kg 

Subvencija raba pod 150 Wh/km: 20 % ali največ 
4.000 EUR 

raba pod 30 Wh/km: 20 % ali 
največ 800 EUR 

raba pod 10 Wh/km: 20 % ali 
največ 400 EUR 
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 oblikovanje razvojnega modela izgradnje polnilne infrastrukture za električna vozila in 

spodbujanje njene izgradnje; 

o priprava pravnih podlag za obvezno izgradnjo polnilne infrastrukture za 

električna vozila in vozila na vodik; 

o povezovanje razvoja polnilne infrastrukture za električna akumulatorska vozila s 

prostorskim načrtovanjem; 

 organiziranje dejavnosti oskrbe vozil z vodikom kot tržne dejavnosti; 

 priprava regulative in standardov za to področje, sooblikovanje regulative in standardov 

na ravni EU; 

 sprejem tehničnih standardov sprejetih za projektiranje in delovanje polnilnih postaj za 

stisnjen zemeljski plin in vozila na stisnjen zemeljsko plin s privzemanjem evropskih 

standardov;  

 pilotni in demonstracijski projekti; 

 krepitev človeških zmogljivosti, zlasti izobraževanje za pripravo in izvedbo projektov, 

povezanih z razvojem tehnologij in storitev ter s proizvodnjo in izgradnjo infrastrukture. 

Tabela 8: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Raba energije v prometu 

Naloga
42

 Rok Odgovornost 

Izvedba že sprejetih ukrepov v programih:  
OP ROPI,  
AN-URE,  
OP TGP 

  

Davčni ukrepi  2011, 2015, 
2020 

MF 

Subvencije za osebna električna akumulatorska in 
hibridna vozila ter vozila na vodik 

2011-2020 Eko sklad 

Zelena javna naročila za ekološka vozila vključno z 
električnimi akumulatorskimi vozili in vozili na vodik 

2011-2020 MF 

Spodbujanje OVE v prometu skladno z AN OVE 2011-2015 MOP 

Tehnični standardi za polnilno infrastrukturo in vozila  SIST 

Zasnova modela razvoja in demonstracijski projekti 2011-2012 MG/SVPS 

Pilotni projekt in priprava regulative 2011-2012 MG/SVPS 

Netehnološki ukrepi (uvajanje varčne vožnje, 
promocijske aktivnosti, prenos tujih praks) 

2011-2020 MG/SVPS 

***Skupna vrednost prihodkov iz davka na motorna vozila (DMV). 

Pričakovani učinki  

Tabela 9: Pričakovan odziv akterjev na spodbude podprograma Raba energije v prometu in razvoj trgov 

Ukrepi v prometu Pričakovani obseg izvedbe ukrepov 

Uvajanje biogoriv – primešavanje biodizla 
dizelskemu gorivu in bioetanola bencinom 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 in 0,66 PJ do leta 2030 

Spodbujanje rabe biogoriv za specifična področja: 
kmetijstvo, javni promet 

10 % delež v javnem prometu, 35 % delež pogonskih goriv v 
kmetijstvu  

Izboljšanje energetske učinkovitosti vozil z motorji 
na notranje izgorevanje, vključno z uporabo 
energijsko učinkovitih pnevmatik 

skladno z zahtevami za minimalno energetsko in emisijsko 
učinkovitost vozil in pnevmatik v EU 
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Ukrepi v prometu Pričakovani obseg izvedbe ukrepov 

Zamenjava goriv z uveljavljanjem: 
električnih akumulatorskih vozil 
hibridnih vozil 
hibridnih vozila na vtičnico 
vozila na vodik 
vozil na UNP 
vozil na SZP 

 
2,7 % voznega parka do leta 2020 in 10,2 % do leta 2030 
5,9 % voznega parka do leta 2020 in 29,2 % do leta 2030 
4 % voznega parka do leta 2020 in 12,6 % do leta 2030 
1 % voznega parka do leta 2020 in 5,1 % do leta 2030 

0,7 % voznega parka do leta 2020 in 0,9 % do leta 2030 
0,7 % voznega parka do leta 2020 in 0,9 % do leta 2030 

Polnilna infrastruktura za: 
električna vozila 
vozila na vodik  
vozila na UNP  
vozila na SZP 

 
3000 javnih polnilnih mest za el. vozila do 2020 

20 polnilnih mest za vodik do 2020 
ustrezna pokritost 
ustrezna pokritost 

Akterji 

Za izvedbo podprograma so ključni naslednji akterji: 

 

 MG: polnilna infrastruktura, demonstracijski projekti in ; 

 Ministrstvo za finance: davčni ukrepi; 

 Ministrstvo za promet: trajnostna prometna politika; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: prostorsko načrtovanje; 

 Eko sklad: finančne spodbude za električna akumulatorska vozila, vozila na vodik in 

polnilno infrastrukturo; 

 Služba vlade za podnebne spremembe: promocija; 

 Lokalne skupnosti: urejanje prostora, uvajanje polnilne infrastrukture; 

 SODO: razvoj pametnih omrežij in omogočanje tehničnih pogojev za postavitev polnilne 

infrastrukture za električna akumulatorska vozila; 

 trgovci z gorivi za pogon motornih vozil: uvajanje polnilne infrastrukture za vozila na 

vodik; 

 Končni porabniki: prevozniki in drugi lastniki tovornih vozil, lastniki osebnih vozil v 

javnem sektorju, privatnih podjetjih in fizične osebe. 

Finančni viri 

Viri sredstev: 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013: OP ROPI, prednostna naloga trajnostna 

energija; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS) (od leta 

2013); 

 proračun. 

Tabela 10: Potrebna sredstva za izvedbo podprograma Raba energije v prometu in viri financiranja 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 [mio EUR] 

Potrebna javna sredstva 
za sofinanciranje 
investicij - promet 

0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 
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Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 11: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Raba energije v prometu 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 10-odstotnega ciljnega deleža OVE  Delež OVE v prometu 
Delež biogoriv v prometu 

[%] 
[%] 

Izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje emisij 
novih vozil 

Specifične emisije TGP povprečja vseh novo 
prodanih vozil  

[g CO2/km] 

Razvoj polnilne infrastrukture Število polnilnih mest po virih (za električna vozila, 
vozila na vodik, SZP in UNP) 

*št.+ 
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3 Obnovljivi viri energije 

Cilji podprograma 

Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so: 

 zagotoviti 25-odstotni delež OVE v končni rabi energije do leta 2020 in 30-odstotni delež 

OVE do leta 2030; dolgoročno povečevati delež OVE v končni rabi energije po letu 2030; 

 zagotoviti 10-odstotni delež OVE v prometu do leta 202043; 

 uveljaviti URE in OVE kot prioritete gospodarskega razvoja. 

Podprogram obravnava proizvodnjo toplote in razpršeno proizvodnjo električne energije v enotah 

pod 10 MW44. Operativni cilji podprograma so zagotoviti: 

 33-odstoten delež proizvodnje toplote iz OVE do leta 2020 in 37-odstotni do leta 2030;  

 12 % delež razpršene proizvodnje električne energije iz OVE do leta 2020 in 18 % do leta 

2030 in s tem prispevati k doseganju 53-odstotnega deleža proizvodnje električne energije 

iz OVE v bruto končni rabi električne energije do leta 2030; 

 zagotoviti 20 % OVE v sistemih daljinskega ogrevanja do leta 202045; 

 v petih občinah spodbuditi 100 % rabo OVE do leta 2020 in v 20-ih do leta 203045. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev obnovljivih virov energije bo Vlada RS zagotovila ustrezno podporno okolje, ki bo 

omogočalo: 

 energetsko sanacijo stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo aktivnih stavb, ki 

predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte; zagotavljanje 100 % deleža skoraj nič 

energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju 

do leta 201846; 

 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi OVE; 

 nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in 

drugimi OVE; 

 pospešeno izgradnjo, širitev in prenovo sistemov daljinskega ogrevanja na OVE45, 

odpadno toploto iz industrijskih procesov in SPTE z visokim izkoristkom47; 

 proizvodnjo električne energije iz OVE; 

 uvajanje biogoriv in ostalih OVE v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil48;  

 razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije 

vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij49; 

 razvoj industrijske proizvodnje tehnologij OVE in URE. 

                                                 
43

  Glej podprogram Raba energije v prometu. 
44

  Za tudi podprograme Raba energije v prometu in Proizvodnja električne energije. 
45

  Glej podprogram Lokalna oskrba z energijo. 
46

  Cilji prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb, 2010/31/EU. 
47

  Glej podprogram Soproizvodnja toplote in električne energije. 
48

  Glej podprogram Raba energije v prometu. 
49

  Glej podprogram Omrežja za distribucijo električne energije. 
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Ključne usmeritve so: 

 razvoj trgov trajnostno pridelanih goriv (lesna biomasa, bioplin, idr), visoko učinkovitih 

tehnologij, kakovostnih storitev in zagotavljanje finančnih spodbud za ta razvoj;  

 omogočati izrabo ekonomsko upravičenih potencialov OVE: biomasa, vodna energija, 

sončna energija, energija vetra, geotermalna energija, odlagališčni plin, plin iz naprav za 

čiščenje odplak, bioplin, in omogočiti širok nabor tehnologij za njihovo izkoriščanje; 

 prednostno spodbujati: 

o proizvodnjo toplote iz lesne biomase in sončne energije; 

o proizvodnjo električne energije iz energetskega potenciala vodotokov; 

o visoko učinkovito SPTE in sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso; 

 uveljaviti OVE in URE (zelene energetske tehnologije) kot prioriteto strategije razvoja v 

Republiki Sloveniji ter vzpostaviti tesno povezavo med razvojem OVE in gospodarskim 

razvojem; 

 zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja pri uvajanju URE in OVE; 

 zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na izkoriščanje OVE; 

zagotoviti proaktivno vlogo države pri presoji lokacij z vidika okoljske sprejemljivosti; 

 prednostno izkoriščanje lokacij s čim manjšim vplivom na okolje - usmerjanje izgradnje 

proizvodnih objektov na lokacijah, ki so s stališča rabe prostora, družbene sprejemljivosti, 

razpoložljivosti virov in vpetosti v infrastrukturo; prednostno spodbujanje integracije 

sončnih elektrarn v stavbe; 

 okrepitev izobraževanja in usposabljanja na področju ravnanja z energijo; 

 zagotoviti ekonomsko učinkovito in stabilno okolje za poslovanje distributerjev toplote;  

 dosledna izvedba načrtovanih ukrepov s področja OVE v sprejetih programskih 

dokumentih. 

Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so50: 

 ekonomske spodbude: nadaljevanje uveljavljene sheme podpor za proizvodnjo električne 

energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom, priprava sorodne sheme za toploto, 

neposredne finančne spodbude in ustrezna davčna politika51; 

 ustrezne finančne spodbude za ranljive skupine prebivalstva; 

 predpisi za načine ogrevanja in hlajenja: uvedba obveznega deleža OVE v sistemih 

daljinskega ogrevanja, nadgradnja predpisov za uporabo OVE v stavbah; 

 izboljšanje načrtovanja: pospešeno umeščanje OVE v prostorske načrte na državnem ter 

lokalnem nivoju; poenostavitev administrativnih postopkov za izvedbo investicij ter 

preverjanje učinkovitosti postopkov z demonstracijskimi projekti; 

 sistem upravljanja kakovosti pri načrtovanju in izvedbi projektov ter kakovosti biogoriv;  

 spodbude za razvoj finančnih trgov in ponudbe ustreznih finančnih mehanizmov; 

 podpore za vzpostavljanje trga z lesno biomaso; 

 ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, raziskav in razvoja ter spodbujanja 

razvoja industrijske proizvodnje zelenih energetskih tehnologij; 

 sistematično promocijo dobrih praks URE in OVE ter zagotavljanje kakovostnih informacij 

za vrednotenje pri vseh odločitvah povezanih z rabo OVE. 

Vrsta ukrepov spodbujanja OVE se že izvaja v okviru sprejetih programskih dokumentov, zlasti v 

okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (OP ROPI), 

Operativnega programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP), 

Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje (AN ZeJN) in Akcijskega načrta za obnovljive vire 

energije za obdobje 2010 - 2020.  

                                                 
50

  Glej tudi podprograme: Davki in regulirane cene, Raziskave in razvoj ter Izobraževanje in usposabljanje. 
51

  Glej tudi podprogram: Davki in regulirane cene. 
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Za izpolnjevanje zastavljenega cilja 25-odstotnega deleža OVE v bruto končni rabi energije je 

predpogoj tudi obvladovanje rasti rabe energije52. 

Podporno okolje 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 vsebuje naslednje ukrepe s 

področij oskrbe s toploto in razpršene proizvodnje električne energije : 

 spodbude za proizvodnjo električne energije iz OVE; 

 nadaljevanje sheme podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in v SPTE z visokim 

izkoristkom, vključno s prenovo sistema obratovalnih podpor za proizvodnjo električne 

energije iz OVE upoštevaje razvoj trga tehnologij;  

 potrdila o izvoru električne energije;  

 ureditev priključevanja na omrežje: 

o tehnična merila in postopki za priključevanje manjših enot; 

o tarife za priklop na omrežje; 

o preverjanje investicijskih namer; 

o usklajevanje načrtovanja omrežij z razvojem OVE, vključno z nadgradnjo priprave 

lokalnih energetskih konceptov; 

o pospešeno uvajanje aktivnih/pametnih omrežij. 

 
Spodbude proizvodnji toplote iz OVE - večsektorski 

 shema obratovalnih podpor za proizvodnjo toplote iz OVE za ogrevanje v sistemih 

daljinskega ogrevanja in individualnih sistemih ogrevanja; 

 spodbujanje uporabe OVE v lokalnih skupnostih53; 

 finančne spodbude za sisteme za lokalno energetsko oskrbo na OVE z: 

o neposrednimi investicijskimi spodbudami v okviru Programa razvoja okoljske in 

prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in spodbudami Eko 

sklada;  

o sovlaganja Eko sklada; 

 obvezni 20 % delež OVE in obvezni 80 % delež OVE ali SPTE v sistemih daljinskega 

ogrevanja; 

 uvedba izboljšanega modela oblikovanja cen daljinske toplote ter nadzora teh cen s strani 

AGEN-RS; 

 priprava sklopa predpisov o načinu ogrevanja in hlajenja (pravilnika o načinih ogrevanja v 

naseljih, spremembe EZ); 

 spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih in prostovoljne obveznosti občinam; 

 certificiranje proizvodnje toplote iz OVE. 

Uvajanje nič energijskih stavb in spodbujanje OVE v stavbah 

 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, nadgradnja: 

o skladno s prenovo direktive o energetskih učinkovitosti stavb (v postopku 

sprejema) zagotavljanje 100 % deleža skoraj nič energijskih stavb med novimi in 

obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018;  

o obvezna uporaba OVE, SPTE ali daljinskega ogrevanja v vseh novih stavbah nad 

250 kW; 

 finančne spodbude namenjene gradnji nizko energijskih in pasivnih stavb, uporaba 

decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na OVE (vgradnja kotlov na 

                                                 
52

  Za ukrepe energetske politike, za obvladovanje rasti končne rabe energije glej podprograma Raba energije in Raba energije 

v prometu. Na doseganje deleža vplivajo tudi ukrepi prometne politike ter razvojne politike države, ki so zunaj NEP. 
53

  Glej podprogram Lokalna oskrba z energijo. 
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lesno biomaso, solarnih sistemov in toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo tople vode) – 

izvajanje OP ROPI 2007-2013 in spodbude v gospodinjstvih; 

 finančne spodbude gradnji skoraj nič energijskih stavb; 

 razvoj finančnih instrumentov za financiranje s strani tretjega partnerja in zunanje izvajanje 

oskrbe z energijo. 

OVE v javnih stavbah 
 uveljavljanje rabe OVE kot pomembne zahteve in merila pri javnem naročanju gradenj, 

prenov, najema in vzdrževanja stavb;  

 spodbujanje OVE v okviru sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju54;  

 projekti izboljšave administrativnih postopkov z izvedbo demonstracijskih projektov. 

OVE v stanovanjskem sektorju 
 izboljšave stanovanjske zakonodaje za: zmanjšanje potrebnega soglasja lastnikov 

večstanovanjske stavbe za izvedbo energetske prenove in za montažo naprav za 

pridobivanje energije iz OVE na skupinskih delih stavb; izkoriščanje rezervnega sklada kot 

instrumenta za zavarovanje kreditov za namene energetske prenove stavb; 

 uvedba zelenih hipotekarnih posojil; 

 urejanje energetskega pogodbeništva, ki bi omogočalo neprofitnim stanovanjskim 

organizacijam (NSO) v okviru javnega sektorja izkoriščati ta instrument. 

Izkoriščanje lesne biomase v lesnopredelovalni industriji in drugih panogah: 

 finančne spodbude za vgradnjo velikih kotlov na lesno biomaso; 

 oprostitve CO2 takse. 

Zeleni davki in državne pomoči: 

 davčne spodbude55: spodbujanje OVE v okviru davka na nepremičnine, trošarina, CO2 

taksa. 

Povečanje učinkovitosti javne uprave na področjih, ki vplivajo na razvoj OVE: 

 projekt izboljšanja administrativnih postopkov za projekte OVE z izvedbo 

demonstracijskih projektov (izvedba demonstracijskega projekta vetrnih elektrarn s 

poudarkom na postopkih umeščanja v prostor). 

Pospešena priprava prostorskih načrtov za vetrne elektrarne: 

 Ministrstvo za gospodarstvo bo preko javnega naročila izbralo strokovno organizacijo, ki 

bo v imenu in za račun države Slovenije pristopilo k pripravi strokovnih podlag za 

pripravo državnih prostorskih načrtov za umestitev vetrnih elektrarn v prostor in za katere 

investitor še ni znan. Po izdelavi in sprejetju ustreznih podlag bo Ministrstvo za okolje in 

prostor pričelo v imenu države Slovenije voditi postopke umeščanja v prostor. Po sprejetju 

uredbe o državnem prostorskem načrtu bo država oddala takšne energetske lokacije, 

vložek države pa bo ali odplačan ali pa bo država participirala na lastništvu projekta in ga 

kasneje odprodala. 

Izboljšanje načrtovanja: 

 raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, okoljsko 

sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe vključno s pripravo 

geografskih kart. 

 spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi 

objektov ter podzakonskih aktov (pravilnik PURES idr.) tako, da bo omogočalo izboljšanje 
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  Glej podprogram Učinkovita raba energije. 
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  Glej podprogram Davki in regulirane cene. 
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URE in OVE s celostnim načrtovanjem zgradb in naselij (novih in ob prenovah) za 

optimalno zadovoljevanje potreb uporabnika in z upoštevanjem načela trajnostne graditve 

v celotnem življenjskem krogu stavbe (LCC) ali naselja. Nizka oz. nična raba energije v 

stavbah in naseljih temelji na ustrezni legi in razporeditvi stavb (solarni urbanizem), 

arhitekturni zasnovi (npr. izboljšana zasnova stavbe, napredni, npr. nanomateriali, naravni 

materiali, celostno načrtovanje stavb z nizko rabo energije in nizkimi izpusti CO2 z 

upoštevanjem LCC) idr.; 

 tehnične smernice za prostorske načrtovalce pri načrtovanju poslovnih in stanovanjskih 

območij za uporabo OVE za ogrevanje in hlajenje.  

Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti lesne biomase: 

 spodbujanje razvoja zbirnih centrov za lesno biomaso; 

 vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti lesne biomase (Priprava in izvajanje 

pravilnika o kakovosti lesnih goriv in sprememb pravilnikov, ki urejajo klasifikacijo lesnih 

goriv. Priprava pravilnika za zagotavljanje kakovosti pri distribuciji in skladiščenju lesnih 

goriv);  

 ureditev sistema koncesij in financiranja raziskav geotermalne energije za proizvodnjo 

električne energije. 

Krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov56: 

 vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti pri izvedbi projektov OVE  

 (Shema in uvajanje standardov kakovosti za strokovne zasnove, načrtovanje in izvedbo 

sistemov za proizvodnjo toplote in za toplovodna omrežja iz OVE) 

 spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjevanja kontinuitete znanja 

na področju OVE, ter prenosa znanja in tehnologij v domačo industrijo57. 

Tabela 12: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Obnovljivi viri energije 

Naloga Rok Odgovornost 

Izvedba OP ROPI - Spodbude za OVE za:  
a) kotlovnice na lesno biomaso, izkoriščanje sončne 
energije 
b) geotermalno energijo;  
c) manjše in srednje sisteme daljinskega ogrevanja 
na lesno biomaso  

razpisi 2011 - 
2015 

MG 

Izvedba ukrepov AN OVE 2020 MG 

Spodbujanje gradnje aktivnih stavb  
Izvedba demonstracijskih projektov v šolah in socialnih 
stanovanjih za starostnike 

razpisi Eko sklad 
MG 

Priprava sklopa predpisov o načinu ogrevanja in hlajenja  
(Dopolnitve PURES, Pravilnik o načinih ogrevanja v 
naseljih, spremembe EZ) 

2012 MG 

Prenova sheme podpor za električno energijo, 
proizvedeno iz OVE 

2014, 2019, 
2024 

MG 

Ureditev sistema koncesij in financiranja raziskav 
geotermalne energije za proizvodnjo električne energije 

2012  

Projekt izboljšanja administrativnih postopkov za 
projekte OVE z izvedbo demonstracijskih projektov 

Vzpostavitev sistema stalnih izboljšav 
administrativnih postopkov  

2011 
 

2012 

MG 
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  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
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  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Pospešena priprava prostorskih načrtov za vetrne 
elektrarne: 

Izdelava strokovnih podlag za pripravo DPN za 
elektrarne OVE za katere investitor ni znan (javno 
naročilo) 
Umeščaje v prostor (DPN) 
Oddaja energetskih lokacij 

 
 

 
 
 
MG 
 
MOP 
MG 

Raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE: 
glede na prostorsko in okoljsko sprejemljivost in 
(vključno s kartiranjem) 
Izvedba demonstracijskega projekta vetrnih elektrarn s 
poudarkom na postopkih umeščanje v prostor 

I. faza: 2012 
II. faza 2015 

ARSO 

Vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti lesne 
biomase (Priprava in izvajanje pravilnika o kakovosti 
lesnih goriv in sprememb pravilnikov, ki urejajo 
klasifikacijo lesnih goriv; Priprava pravilnika za 
zagotavljanje kakovosti pri distribuciji in skladiščenju 
lesnih goriv;) 

2011  

Zagotavljanje kakovosti pri izvedbi projektov OVE  
(Shema in uvajanje standardov kakovosti za strokovne 
zasnove, načrtovanje in izvedbo sistemov za 
proizvodnjo toplote in za toplovodna omrežja iz OVE) 

2011 MOP 

Davčne spodbude  MF 

Razvoj modelov financiranja 2012 MG 

Pričakovani učinki  

Tabela 13: Pričakovan odziv akterjev na spodbude podprograma Obnovljivi viri energije in razvoj trgov 

Ukrepi razpršene proizvodnje električne energije in oskrbe s 
toploto iz OVE 

Pričakovani obseg izvedbe ukrepov 

Mikro, male in srednje elektrarne:  

vetrne elektrarne (vetrna polja v prilogi A.1 nad 10 MW, 
vetrna polja pod 10 MW drugje ter druga vetrna polja, za 
katera so postopki umeščanja v prostor v teku) 

119 MW do 2020 in 295 MW do leta 2030 

druga vetrna polja  

male hidroelektrarne  43 MW do 2020 in 18 MW do leta 2030 

sončne elektrarne  337 MW do 2020 in 567 MW do leta 2030 

geotermalne elektrarne 0 MW do 2020 in 25 MW do leta 2030 

SPTE na lesno biomaso  14 MW do 2020 in 20 MW do leta 2030 

SPTE na odlagališčni plin  

SPTE - drugi bioplini in ČN  32 MW do 2020 in 1 MW do leta 2030 

Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE do leta 2020:  

geotermalni ogrevalni sistemi 10 sistemov do 2020 in 20 sistemov do 2030 

sončni kolektorji 669.000 m
2
 do 2020 in 1.557.000 m

2
 do 2030 

kotli na lesno biomaso (LBM) v gospodinjstvih 78.000 enot do 2020 in 122.000 enot do 2030 

kotli na LBM v javnem sektorju in drugih storitvenih 
dejavnostih 

8.000 enot do 2020 in 16.000 enot do 2030 

kotli na LBM v industriji (220 kW) 200 enot do 2020 in 280 enot do 2030 

kotli na LBM v industriji ( 2.000 kW) 50 enot do 2020 in 70 enot do 2030 

sistemi DOLB (> 1MW) 55 sistemov do 2020 in 67 sistemov do 2030 

lokalni sistemi DOLB (< 1MW) 370 sistemov do 2020 in 417 sistemov do 2030 

toplotne črpalke 52.000 enot do 2020 in 107.000 do 2030 

Nadaljnje spodbujanje širokega nabora tehnologij za 
izkoriščanje OVE za toplotne namene do leta 2030 
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Akterji 

Spodbujanje: 

 MG: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba ključnih aktivnosti programa;  

 Eko sklad: finančne spodbude; 

 »Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije«: nefinančne spodbude; 

 lokalne skupnosti: sooblikovanje in izvajanje zakonodaje o načinih ogrevanja; spodbude; 

 lokalne energetske agencije: spodbujanje in promocija izvajanja. 

Investitorji: 

 lokalne skupnosti: osnovne šole in vrtci, domovi za starostnike, socialna stanovanja, 

občinske stavbe; drugi akterji v javnem sektorju; 

 energetska podjetja (oskrba z daljinsko toploto, proizvodnja električne energije, LBM): 

lastniki stavb, investitorji na trgu nepremičnin. 

Financiranje:  

 investitorji; 

 Eko sklad, banke. 

Pripravljalci projektov: 

 investitorji; 

 upravniki stavb; 

 projektanti; 

 ponudniki tehnologij. 

Izvajalci projektov: ponudniki tehnologij (PV, gradbeni sektor). 

Postopki, kakovost priprave projektov, usposabljanje izvajalcev in investitorjev: 

 MOP – direktorat za prostor, direktorat za okolje; 

 strokovna in interesna združenja, zbornice (zbornica za arhitekturo in projektiranje, 

inženirska zbornica idr.); 

 univerze. 

Financiranje 

Viri financiranja: 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE in iz OVE; 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013: 

 OP ROPI, prednostna naloga trajnostna energija; 

 program za razvoj podeželja; 

 sredstva ESRR do višine 4 % skupnega zneska se lahko namenjeni za energetsko 

sanacijo stanovanjskega sektorja kot pomoč ranljivim skupinam prebivalstva; 

 prispevek za URE (za toplotne črpalke, izboljšanje izkoristkov kurilnih naprav, solarne 

sisteme ogrevanja sanitarne tople vode); 

 proračunska sredstva: podpore URE in OVE; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS), (od leta 

2013); 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020; 

 shema podpor za oskrbo s toploto iz OVE; 

 posojila (Eko sklad, idr); 

 lastna sredstva podjetij za oskrbo s toplotno energijo; 
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 zasebni viri. 

Tabela 14: Potrebna sredstva za izvedbo podprograma OVE in viri financiranja 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 [mio EUR] 

Potrebna javna sredstva za 
financiranje - OVE 

70,5 96,6 101,8 109,1 118,0 137,7 115,4 115,7 114,1 113,8 112,7 

Proračunska sredstva            

CF - 07 - 13- 6. RP 
Trajnostna energija 

0,0 0,0 9,4 9,4 9,3 14,6      

Kohezijski sklad 8,9 9,2          

Druga javna sredstva            

Ekološki sklad - 
subvencionirana obrestna 
mera 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ekološki sklad nepovratna 
sredstva - prispevek za URE 

2,2 2,5 2,8         

Shema OVE SPTE (sredstva 
za OVE)* 

35,2 37,7 39,8 43,0 45,8 57,0 58,5 59,0 57,9 58,0 57,1 

Sredstva za programe 
povečanja energetske 
učinkovitosti 

   6,0 6,6 7,2 7,3 7,5 7,7 7,9 8,0 

Drugi viri (manjkajoča 
sredstva) 

-23,5 -46,5 -49,1 -49,8 -55,5 -58,2 -48,8 -48,5 -47,9 -47,3 -46,8 

Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 15: Glavni kazalci za spremljanje podprograma OVE 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 25-odstotnega ciljnega 
deleža OVE  

Prispevek k doseganju deleža OVE  
Delež proizvodnje električne energije iz razpršenih virov 

OVE  
Delež proizvodnje toplote iz OVE 

[%] 
[%] 

 
[%] 

Učinkovitost postopkov Zamude, nerešeni postopki *št+ 
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4 Lokalna oskrba z energijo 

Cilji podprograma 

Glavni cilj podprograma je oblikovanje, sprejem in izvedba intenzivnih razvojnih strategij lokalne 

oskrbe z energijo, ki sloni na sistemih daljinskega ogrevanja (DO) in hlajenja, OVE, SPTE z visokim 

izkoristkom ter izkoriščanju odpadne toplote. Vidike rabe energije v lokalni oskrbi obravnava 

podprogram učinkovite rabe energije. Splošni cilji podprograma so: 

 povečanje pokritosti s sistemi daljinskega ogrevanja:  

o povečanje deleža daljinskega ogrevanja v strukturi rabe končne energije za 

ogrevanje do leta 2030 za vsaj 40 %;  

o povečanje deleža stavb, ki se oskrbujejo iz sistemov lokalnega ali daljinskega 

ogrevanja, zlasti novih stavb in stavb v javnem sektorju; 

 postopen prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v lokalni energetiki, tako 

da bo dosežen 80-odstoten delež iz nizkoogljičnih virov do leta 2020: OVE, SPTE z visokim 

izkoristkom ter odpadne toplote; 

 razvoj daljinske oskrbe s hladom: postavitev vsaj [petih] sistemov daljinskega hlajenja do 

leta 2015; 

 prehod petih občin na 100-odstotno oskrbo z energijo iz OVE do leta 2020 in najmanj 

dvajsetih občin do 2030. 

Strategija podprograma 

Vzpostavljeno bo podporno okolje za:  

 postopen prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida (pod 0,2 kg CO2/kWh) v 

lokalni energetiki;  

 povečanje pokritosti z omrežji za oskrbo s toploto, dolgoročno prednostno širjenje omrežij 

daljinskega in lokalnega ogrevanja (v nadaljevanju DO za oboje);  

 razvoj daljinske oskrbe s hladom kot prednostnega načina oskrbe s hladom; 

 povečanje učinkovitosti in zmanjšanje toplotnih izgub v obstoječih omrežjih lokalnega in 

daljinskega ogrevanja; 

 spodbujanje lokalnih skupnosti za prehod na OVE;  

 spodbujanje zasebnih vlagateljev in razvoj finančnih instrumentov; 

 pospešeno uvajanje naprednih tehnologij vodenja procesov oskrbe s toploto. 

 Usmeritve programa so: 

 načrtovanje lokalne oskrbe z energijo za jasno razmejitev področij glede načina 

ogrevanja/hlajenja med sistemi oskrbe z energijo; 

 zagotoviti prednost URE58; 

 pri načrtovanju ogrevanja v naseljih in lokalnih skupnostih glede na vir zagotoviti 

naslednji prednostni vrstni red oskrbe s toploto:  

o sistemi daljinskega ogrevanja; 

o proizvodnja iz OVE (SPTE in ločeni proizvodnji) in raba odpadne toplote 

industrijskih procesov; 

o SPTE iz zemeljskega plina z visokim izkoristkom; 
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  Glej podprogram Učinkovita raba energije. 
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o individualna oskrba z zemeljskim plinom.  

 zagotoviti ekonomsko spodbudno in stabilno poslovno okolje za izvajalce gospodarskih 

javnih služb distribucije toplote in hladu. 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

 predpisi za načine ogrevanja in hlajenja v naseljih;  

 regulacija cen daljinske toplote; 

 uveljavljanje strategije in ciljev podprograma v novih lokalnih energetskih konceptih, 

prenovo obstoječih lokalnih energetskih konceptov do leta 2015 in vzpostavitev povezave 

med koncepti in prostorskimi akti občin;  

 dolgoročna obratovalna podpora toploti in električni energiji, proizvedeni iz OVE in v 

SPTE z visokim izkoristkom59; 

 neposredne finančne spodbude za investicije v omrežja daljinskega ogrevanja in hlajenja 

ter podpora proizvodnji toplote v sistemih DO; 

 zelena javna naročila; 

 ustrezna cenovna, trošarinska in davčna politika; 

 institucionalni razvoj finančnih instrumentov in poslovnih okolij javno-zasebnega 

partnerstva. 

Podporno okolje 

Izvedba Operativnega programa razvoja prometne in okoljske infrastrukture za obdobje 2007 – 

2013 (OP ROPI), in sicer na področju gradnje kotlovnic na lesno biomaso, izkoriščanja sončne 

energije in geotermalne energije v javnem sektorju, izkoriščanja lesne biomase v lesnopredelovalni 

industriji – povezovanje s sistemi daljinskega ogrevanja ter gradnja lokalnih in daljinskih ogrevanj 

na lesno biomaso. Program bo izveden brez dodatnih ukrepov v načrtovanem obsegu. 

Spremembe zakonodaje in priprava predpisov, ki bodo zagotovili prednostno uporabo sistemov 

DO in postopen prehod na nizkoogljične vire v sistemih DO:  

 določeni bodo minimalni obvezni deleži nizkoogljičnih virov in tehnologij v sistemih DO: 

o 20-odstotni delež toplote iz OVE v vseh sistemih daljinskega ogrevanja do leta 

2020 ter 45 % delež do leta 2030; (Delež_OVE >=20 %); 

o 80-odstotni delež toplote v vseh sistemih daljinskega ogrevanja proizveden iz OVE 

ali v SPTE60 ali odpadne toplote do leta 2020; (Delež_OVE + Delež_SPTE >= 80 %); 

o 100-odstotni delež toplote iz OVE, SPTE z visokim izkoristkom ali odpadne toplote 

industrijskih procesov v novih sistemih DO od leta 2012; 

 minimalni obvezni deleži ogrevanja iz nizkoogljičnih virov v stavbah - v okviru 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah: 

o zagotoviti v vseh novih in prenovljenih stavbah z odjemom toplote nad 250 kW 

obvezno uporabo daljinskega ogrevanja, OVE ali SPTE ali odpadne toplote 

industrijskih procesov, kjer je to tehnično izvedljivo in ekonomsko smiselno; 

 obvezni deleži ogrevanja iz nizkoogljičnih virov v stavbah, ki se financirajo iz javnih virov: 

o v okviru PURES in Zelenega javnega naročanja za javne stavbe, v okviru PURES in 

pravil za dodeljevanje državnih pomoči ter pravnih aktov povezanih s tem pa za 

vse stavbe, ki se gradijo, najemajo ali obnavljajo s sofinanciranjem iz javnih 

sredstev, da bo za ogrevanje obvezna uporaba daljinskega ogrevanja, OVE, SPTE 
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  Glej tudi podprograma Obnovljivi viri energije in Soproizvodnja toplote in električne energije 
60

  SPTE le iz nizkoogljičnih virov: zlasti OVE, zemeljski plin in postopoma alternativni vire (npr. vodik), glej podprogram 

Soproizvodnja toplote in električne energije. 
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ali odpadne toplote industrijskih procesov, kjer je tehnično izvedljivo in 

ekonomsko smiselno: 

- v novih stavbah in pri večjih prenovah stavb od leta 2012;  

- prehod vseh obstoječih stavb na tak način ogrevanja – 40 % stavb do leta 2020 

in 80 % do leta 2030; 

o pripravljeni bodo zahteve in kriteriji zelenega javnega naročanja za pospešeno 

priključevanje na daljinsko ogrevanje, uporabo OVE ter SPTE z visokim 

izkoristkom; 

 nadgradnja načrtovanja sistemov DO in hlajenja v lokalnih skupnostih: 

o priprava pravnega okvirja za določanje načina ogrevanja, hlajenja in priprave 

sanitarne tople vode na posameznih območjih oskrbe z energijo v okviru lokalne 

energetike. Priprava metodologije, s katero bodo predpisani kriteriji za optimalno 

delitev območij oskrbe z energijo in smiselne kombinacije omrežij, v katerih je 

daljinsko ogrevanje s sistemi SPTE z visokim izkoristkom okvir delovanja 

toplotnih omrežij za skupino večjih zgradb ali območje z gostejšo porabo toplote, 

na območjih z redko poseljenostjo pa naj bi imela prednost izraba lesne biomase v 

sistemih lokalnega ogrevanja. Povezava metodologije za določanje načinov 

ogrevanja z metodologijo priprave lokalnih energetskih konceptov.  

o opredeljeni bodo postopki preverjanja ustreznosti lokalnih energetskih konceptov, 

spremljanja njihove izvedbe ter izvedbe korektivnih ukrepov na državnem nivoju; 

o pripravljene bodo pravne podlage za umestitev izvedbe lokalnih energetskih 

konceptov v splošne in posamične akte lokalnih samoupravnih skupnosti; 

 nadgradnja metodologije in postopkov določanja in potrjevanja cen daljinske toplote  s 

strani Javne agencije Republike Slovenije za energijo (AGEN-RS), ki bo zagotavljal 

ekonomsko učinkovito in stabilno poslovanje ter ustrezne prihodke distributerjev toplote 

in hladu ter zunanjih dobaviteljev toplote, upoštevaje tudi specifičnosti SPTE z visokim 

izkoristkom, javno-zasebno partnerstvo ter možnost zunanje dobave toplote; 

 ureditev položaja upravljavcev energetskih sistemov na zaključenih gospodarskih 

območjih, ki bo takim gospodarskim območjem (obstoječim in novim) dal možnost 

celovitega upravljanja energetike v obliki posebne enotne lokalne gospodarske javne 

službe za oskrbo s toploto, hladom, plinom in električno energijo (koncesija).  

Načrtovanje oskrbe z energijo v lokalnih skupnostih in učinkovita izvedba projektov: 

 priprava in izvedba lokalnih energetskih konceptov: 

o uskladitev obstoječih lokalnih energetskih konceptov s cilji, usmeritvami in 

nalogami NEP ter operativnih programov in akcijskih načrtov na področju oskrbe 

in rabe energije; 

o umestitev izvedbe lokalnih energetskih konceptov v splošne in posamične akte 

lokalnih samoupravnih skupnosti, priprava občinskih prostorskih načrtov na 

osnovi usmeritev iz lokalnih energetskih konceptov oziroma predpisanih načinov 

ogrevanja, hlajenja in priprave sanitarne tople vode; 

o izvedba razpisov za koncesije za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja iz SPTE 

z visokim izkoristkom in OVE ter odpadne toplote industrijskih procesov; 

 pospešena priprava lokacij in projektov, ki slonijo na proizvodnji toplote iz OVE ter SPTE z 

visokim izkoristkom in sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja; spodbude za pripravo 

projektov; 

 vzpostavljeni bodo postopki preverjanja ustreznosti lokalnih energetskih konceptov, 

spremljanja njihove izvedbe ter izvedbe korektivnih ukrepov na državnem nivoju. 

Izdelana bo analiza pripravljenih lokalnih energetskih konceptov ter njihove izvedbe, 

skupna analiza pripravljenih obveznih lokalnih energetskih konceptov. 
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Spodbujanje nizkoogljičnih virov v okviru davčne politike61. 

Učinkovito izvajanje sheme podpore električni energiji, proizvedeni v SPTE z visokim 

izkoristkom ter iz OVE62. 

Investicijske podporne sheme: vzpostavitev nove investicijske podporne sheme, nadgraditev 

obstoječih ter izvedba shem za:  

 pospešeno priključevanja na sisteme daljinskega ali lokalnega ogrevanja v obdobju 2011 – 

2015; 

 širitev obstoječih in gradnjo novih omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja v obdobju 2013 

– 2018; 

 zmanjševanje izgub v omrežju in učinkovita raba energije v sistemih lokalne oskrbe 

(obnova sistemov, odprava puščanj, zmanjšanje toplotnih izgub, optimizacija sistemov, 

optimizacija obratovanja, energetsko učinkoviti motorni pogoni in drugi ukrepi URE); 

 zamenjave kurilnih naprav na fosilna goriva ter neučinkovitih kurilnih naprav z 

napravami na OVE ter hranilnikov toplote v sistemih daljinskega ali lokalnega ogrevanja; 

 sisteme centralnega ogrevanja v večstanovanjskih stavbah za odpravo »energetske 

revščine« gospodinjstev z nizkimi prihodki63; 

 sistemi centralnega hlajenja v večjih stavbah v okviru celostnih energetskih sanacij stavb 

(in zmanjšanju potreb po hlajenju in ogrevanju) tudi za priključevanje na sisteme 

daljinskega hlajenja; 

 kapitalsko vlaganje Eko sklada v lokalno energetiko demonstracijskega značaja, npr. 

nizkotemperaturna lokalna in daljinska ogrevanja, vključitev toplote pridobljene iz energije 

sonca v sisteme daljinskega ogrevanja, sezonsko shranjevanje toplote, prehod občin na 

100 % oskrbo z energijo iz OVE, itd.; 

 spodbude za pripravo projektov. 

Energetska učinkovitost63; 

 

Institucionalna krepitev akterjev, ki prispevajo k razvoju lokalne energetike in učinkovite rabe 

energije:  

 usposabljanje oseb, ki so odgovorne za pripravo lokalnih energetskih konceptov v lokalnih 

skupnostih ter pripravo projektov oskrbe z energijo v javnem sektorju, akterji pri javno-

zasebnem partnerstvu in osebe, ki vodijo postopke za izdajo dovoljenj v zvezi s SPTE in 

OVE; 

 vzpostavitev neodvisne svetovalne službe za podporo občinam pri razvoju lokalne 

energetike v obliki svetovalne službe za razvoj lokalne energetike, umeščanju v prostor ter 

koncesijah; 

 spodbude za povezovanje akterjev; 

 vzpostavitev skupne vstopne promocijske/informacijske točke za lokalno energetiko.  

Krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov64. 

Vzpostavitev sistema kakovosti strokovnih zasnov, načrtovanja in izvedbe sistemov daljinskega 

ogrevanja in hlajenja ter primerjalnih analiz izvajanja GJS DO 

Razvoj lokalnih verig oskrbe z lesno biomaso ter logističnih centrov za lesno biomaso. 
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  Glej podprograma Obnovljivi viri energije in Davki in takse. 
62

  Glej podprograma Soproizvodnja toplote in električne energije in Obnovljivi viri energije. 
63

  Glej podprogram Učinkovita raba energije. 
64

  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
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Tabela 16: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Lokalna oskrba z energijo 

Naloga Rok Odgovornost 

Izvedba OP ROPI - investicijske spodbude za OVE za: 
a) kotlovnice na lesno biomaso, izkoriščanje sončne energije 

in geotermalne energije v javnem sektorju  
b) izkoriščanje lesne biomase v lesnopredelovalni industriji – 

povezovanje s sistemi daljinskega ogrevanja 
c) manjše in srednje sisteme DO na LBM  

Razpisi 
 

2013 

MG 

Učinkovito izvajanje podporne sheme za električno energijo 

proizvedeno iz OVE in SPTE65  

  

Priprava predpisov   

Prepoved proizvodnje toplote iz kurilnega olja ter električne 
energije v novih ogrevalnih sistemih (razen toplotne črpalke) 

2011 MG 

Obvezna uporaba, predpisani deleži ter obseg SPTE in OVE v 
vseh sistemih lokalnega in daljinskega ogrevanja 

2011 MG 

Dinamika zamenjave oskrbe s toploto proizvedeno iz fosilnih 
goriv v obstoječih sistemih lokalnega in daljinskega ogrevanja z 
oskrbo s toploto proizvedeno v SPTE, iz OVE ter odpadne 
toplote industrijskih procesov 

2011 MG 

Izključna uporaba SPTE in OVE v novih sistemih daljinskega 
ogrevanja in hlajenja ter v vseh novih in prenovljenih stavbah z 
odjemom toplote nad 250 kW 

2011 MG 

Metodologija za določitev načina ogrevanja, hlajenja in 
priprave sanitarne tople vode na posameznih območjih oskrbe 
z energijo v okviru lokalne energetike ter sprememba 
metodologije za pripravo lokalnih energetskih konceptov 

2012 MG 

Zunanji dostop do omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja 
proizvajalcem energije iz OVE ter SPTE 

2011 MG 

Nov model določanja in potrjevanja cen daljinske toplote s 
strani AGEN-RS 

2012 AGEN-RS 

Sistem kakovosti načrtovanja, izvedbe in spremljanja lokalnih 
energetskih konceptov na nivoju države 

2011 MG 

Umestitev izvedbe lokalnih energetskih konceptov v splošne in 
posamične akte lokalnih samoupravnih skupnosti 

2011 MG, MOP 

Dopolnitve Uredbe o zelenem javnem naročanju (pospešeno 
uvajanje SPTE, OVE ter priključevanje na daljinsko ogrevanje v 
javnem sektorju) 

2011 SVREZ, MG 

Opredelitev energetskega pogodbeništva, kot načina 
financiranja, ki ne pomeni zadolževanja občin, 

2011 MF 

Sprememba Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (pospešeno 
izvajanje energetskega pogodbeništva v javnem sektorju) 

2012 MF 

Ureditev položaja upravljavcev energetskih sistemov na 
zaključenih gospodarskih območjih 

2011 MG 

Lokalni energetski koncepti   

Novelacija lokalnih energetskih konceptov, ki so bili pripravljeni 
do sprejetja NEP 

2012 lokalne 
skupnosti 

Analiza lokalnih energetskih konceptov ter njihove izvedbe, 
izvedba korekturnih ukrepov 

stalno MG 

Podpora občinam pri razvoju lokalne energetike (svetovalna 
služba za razvoj lokalne energetike ter njeno umeščanja v 
prostor) 

2011 MG, MOP 

Spodbujanje DO v okviru davčne politike 2011 MF 

Finančne spodbude   

Priprava podpornih shem za spodbujanje daljinskega ogrevanja 2011 - 
2030 

MG, AGEN-RS, 
Borzen 

Spodbujanje priključevanje na sisteme daljinskega ali lokalnega 
ogrevanja iz SPTE in OVE 

2011 - 
2015 

Eko sklad 
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  Glej podprograma Obnovljivi viri energije in Lokalna oskrba z energijo. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Spodbujanje širitve obstoječih in gradnjo novih omrežij 
daljinskega ogrevanja in hlajenja iz SPTE in OVE 

2013 - 
2020 

Eko sklad 

Spodbujanje energetskega pogodbeništvtva v kmetijstvu 
(pogodbena oskrba s toploto in električno energijo iz OVE) 

2011 - 
2020 

MKGP 

Spodbujanje lokalne energetike demonstracijskega značaja, 
(kapitalska vlaganja Eko sklada) 

stalno Eko sklad 

Institucionalna krepitev  
Usposabljanje oseb, ki so odgovorne za pripravo lokalnih 
energetskih konceptov v lokalnih skupnostih, pripravo 
projektov oskrbe z energijo v javnem sektorju, akterjev pri 
javno-zasebnem partnerstvu in oseb, ki vodijo postopke za 
izdajo dovoljenj v zvezi s SPTE in OVE 
Vzpostavitev skupne vstopne promocijske/informacijske točke 
za lokalno energetiko  
Krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov

66
 

stalno MG, MJU,  

Vzpostavitev sistema kakovosti daljinskega ogrevanja in hlajenja ter 
primerjalne analiz izvajanja teh služb 

2012 AGEN-RS 

Priprava lokacij in projektov oskrbe z energijo iz OVE ter SPTE v 
sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja: 

Priprava občinskih prostorskih načrtov  
Izvedba razpisov za koncesije za sisteme daljinskega ogrevanja 
in hlajenja iz SPTE in OVE ter odpadne toplote industrijskih 
procesov 
Razvoj lokalnih verig oskrbe z lesno biomaso ter logističnih 
centrov za lesno biomaso 

 lokalne 
skupnosti 

Pričakovani učinki  

Tabela 17: Pričakovan odziv akterjev na spodbude podprograma Lokalna oskrba z energijo in razvoj trgov 

Ukrepi v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja Pričakovani obseg izvedbe ukrepov 

Priključevanje odjemalcev in širitev omrežij daljinskega 
ogrevanja 

povečanje deleža v oskrbi s toploto za 33,8 % do leta 
2020 in za 19,7 % do leta 2030 

URE v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja izboljšanje 

Izgradnja sistemov DO:  
Mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno 
toplotno močjo za proizvodnjo 500 kW; 
Večji sistemi povprečne velikosti 4 MWt 

povečanje proizvodnje toplote v sistemih DO za 15,4 % 
do leta 2020 in za 8,2 % do leta 2030 v obstoječih in 

novih sistemih DO 

Izgradnja sistemov daljinskega hlajenja  najmanj 60 MW sistemov DH do leta 2030 

Izkoriščanje odpadkov v energetske namene 67 7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

 

Tabela 18: Pričakovani avtonomen odziv akterjev na tržne razmere 

Ukrepi v sistemih za distribucijo zemeljskega plina Učinek 

Priključevanje odjemalcev in širitev omrežij za 
distribucijo zemeljskega plina 

povečanje 

Novi sistemi za distribucijo zemeljskega plina povečanje 
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  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
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  Ukrepi so vključeni v operativne programe ravnanja z odpadki. 
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Akterji 

 investitorji: lastniki sistemov daljinskega ogrevanja, infrastrukture v poslovnih conah, 

podjetja za oskrbo z energijo, ponudniki energetskih storitev; občine; 

 finančne institucije: Eko sklad, banke in druge; 

 priprava projektov in podpora odločanju: projektanti; energetski menedžerji, lokalne 

skupnosti; 

 spodbujanje, promocija in usposabljanje: MG: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba 

ključnih aktivnosti, SVLR v okviru promocije kohezijske politike, MOP v okviru promocije 

Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, MF in SVREZ v okviru promocije zelenih 

javnih naročil, lokalne skupnosti, energetska podjetja; 

 spodbujanje: MG: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba ključnih aktivnosti; Eko 

sklad: finančne spodbude; lokalne skupnosti, lokalne energetske agencije; 

 vzpostavljanje sistema zagotavljanja kakovosti, krepitev akterjev, izobraževanje in 

usposabljanje: zbornice, združenja, strokovne organizacije, visokošolsko izobraževanje.  

Financiranje 

Spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja se financira v okviru prispevka za URE. Načrtovana 

so sredstva kohezijske politike v okviru OP ROPI. Za financiranje SPTE v sistemih daljinskega 

ogrevanja je vzpostavljena shema podpor proizvodnji električne energije v SPTE in iz OVE, ki ga 

plača vsak končni odjemalec. Po letu 2013 bodo del prihodkov iz avkcij trgovanja z izpusti TGP 

namenjen financiranju sistemov daljinskega ogrevanja. Pričakovani skupni strošek za spodbujanje 

sistemov daljinskega ogrevanje po letih je prikazan v tabeli. 

Viri financiranja: 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE z visokim 

izkoristkom in iz OVE; 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013: 

 OP ROPI, prednostna naloga trajnostna energija; 

 proračunska sredstva; 

 Evropski sklad Evropskega energetskega programa za oživitev gospodarstva/ v pripravi; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS), (od leta 

2013); 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020; 

 shema podpor za oskrbo s toploto iz OVE; 

 posojila (Eko sklad, idr); 

 lastna sredstva podjetij za oskrbo s toplotno energijo; 

 zasebni viri. 

Tabela 19: Potrebna sredstva za izvedbo podprograma Lokalna oskrba z energijo in viri financiranja 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 [mio EUR] 

Potrebna javna sredstva za 
financiranje podprograma 
Lokalna oskrba z energijo 

23,5 46,5 49,1 49,8 55,5 58,2 48,8 48,5 47,9 47,3 46,8 
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Spremljanje izvajanja podprograma 

Tabela 20: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Lokalna oskrba z energijo 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje kriterija 80 % SPTE ali OVE v sistemih 
daljinskega ogrevanja 

Število sistemov DO, ki kriterij izpolnjujejo 
Delež proizvodnje toplote iz SPTE ali OVE v 
sistemih DO 

*št.+ 
 

[%] 
 

Doseganje kriterija 20 % OVE ali OVE v sistemih 
daljinskega ogrevanja 

Število sistemov DO, ki kriterij izpolnjujejo 
Delež proizvodnje toplote iz SPTE ali OVE v 
sistemih DO 

*št.+ 
 

[%] 
 

Širitev omrežij Število novih priključkov in raba *št+, GWh+ 

 stopnja rasti (novi: obstoječi) [%] 
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5 Soproizvodnja toplote in električne 
energije  

Cilji podprograma 

Podprogram podpira uresničevanje ključnih strateških ciljev NEP na področju URE s SPTE z 

visokim izkoristkom in s tem prispeva k doseganju ciljev NEP za izboljšanja zanesljivosti oskrbe, 

konkurenčnosti in zmanjšanja vplivov na okolje. Sektorski cilji so zagotoviti:  

 18-odstoten delež SPTE v bruto končni rabi energije do leta 2020 in 23-odstoten delež do 

leta 2030; 

 doseganje ciljnega deleža SPTE v sistemih daljinskega ogrevanja68; 

 da nove in prenovljene stavbe kot vir toplote uporabljajo daljinsko toploto, OVE, SPTE ali 

odpadno toploto. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev bo Vlada RS vzpostavila podporno okolje za: 

 prednostno spodbujanje SPTE na osnovi OVE; 

 razvoj SPTE z visokim izkoristkom na osnovi OVE in zemeljskega plina v vseh sektorjih: 

o v industriji; 

o v sistemih daljinskega ogrevanja; 

o v storitvenih dejavnostih; 

o v stanovanjskih stavbah; 

 razvoj mikro SPTE. 

Ob upoštevanju naslednjih usmeritev: 

 zagotoviti, da se kot vir energije za SPTE po letu 2020 uporablja izključno vire z nizkimi 

izpusti TGP (pod 0,23 kg CO2ekv/kWh), zlasti OVE in zemeljski plin ter omogoči postopno 

uvajanje alternativnih virov, vodika idr.; 

 vodilna vloga javnega sektorja pri uvajanju SPTE;  

 krepitev lokalnih skupnosti za razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in uporabe SPTE68; 

 v vseh novih in prenovljenih stavbah z odjemom toplote nad 250 kW obvezna uporaba 

daljinskega ogrevanja, OVE, SPTE ali odpadne toplote, kjer je tehnično izvedljivo in 

ekonomsko smiselno; 

 spodbujanje razvoja in prenosa znanja, zgodnjega privzemanja in preverjanja novih 

tehnologij ter razvoj novih mehanizmov financiranja, predvsem s pilotnimi projekti. 

Ključni elementi podpornega okolja za razvoj SPTE so69: 

 učinkovito izvajanje sheme podpor za proizvodnjo električne energije v SPTE z visokim 

izkoristkom je ključen spodbujevalni mehanizem; 

 predpisi za načine ogrevanja in hlajenja v naseljih in stavbah; 

 davčna politika usmerjena v postopno internalizacijo zunanjih stroškov v okviru zelene 

javnofinančne reforme;  

 zelena javna naročila in zelene državne pomoči; 

                                                 
68

  Glej podprogram Lokalna oskrba z energijo. 
69

  Glej podprograme Regulirane cene in davki, Raziskave in razvoj, Izobraževanje in usposabljanje. 
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 znatna okrepitev izobraževanja in usposabljanja na področju; 

 uvedba sistema za zagotavljanje kakovosti; 

 podpora pripravi projektov ter svetovanje; 

 tehnološki razvojni demonstracijski projekti. 

Podporno okolje 

Učinkovito izvajanje sheme podpore električni energiji, proizvedeni v SPTE z visokim 

izkoristkom: 

 prenove sheme skladno z EZ: leta 2014, 2019, 2024; 

 informacije in promocija: vzpostavitev informacijske točke, promocija sheme pri različnih 

ciljnih skupinah, zagotavljanje informacij o koristih in praktičnih vidikih uporabe SPTE; 

 zagotavljanje tehnične pomoči za investitorje: nadgradnja brezplačne energetsko 

svetovalne mreže EN SVET za občane, tehnična pisarna za javni sektor70, vzpostavitev 

svetovanja za mala in srednja podjetja (z nadgradnjo izkoriščanjem obstoječih sistemov za 

svetovanje), spodbujanje priprave projektov v industriji; 

 vzpostavitev sistema stalnih izboljšav administrativnih postopkov vključno z organom za 

reševanje sporov;  

 nadgradnja pravil za priključevanje na omrežje71: poenotenje tehničnih kriterijev in 

postopkov za priključevanje (navodila za priključevanje po velikostnih razredih naprav in 

glede na stanje omrežja, usposabljanje), poenostavitev tehničnih kriterijev in postopkov za 

enote manjše od 11kW (standard na ravni naprave), uvedba tarif za obračun stroškov za 

priključitev na omrežje po enotni metodologiji (uredba); 

Spodbujanje uporabe SPTE in OVE v sistemih daljinskega ogrevanja68. Cilj je zagotoviti obvezni 

20 % minimalni delež proizvedene toplote iz OVE v sistemih daljinskega ogrevanja najkasneje do 

leta 2020 in zagotoviti 60 % nadaljnji delež proizvedene toplote v sistemih daljinskega ogrevanja 

bodisi iz OVE ali bodisi v SPTE iz poljubnega vira ali v poljubni kombinaciji teh dveh načinov 

proizvodnje toplote. (Delež_OVE >=20 %; Delež_OVE + Delež_SPTE >= 80 %) najkasneje do leta 

2020 v vseh obstoječih sistemih. Zagotoviti 100 % delež proizvedene toplote iz OVE in SPTE v vseh 

novih sistemih DO od leta 2012. 

Spodbujanje SPTE v stavbah/splošno: 

 revizija Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah 

 obvezni delež SPTE v sistemih ogrevanja stavb nad 250 kW v okviru PURES: v vseh 

novih in prenovljenih stavbah z odjemom toplote nad 250 kW od leta 2012 obvezna 

uporaba daljinskega ogrevanja, OVE, SPTE ali odpadne toplote, kjer je tehnično izvedljivo 

in ekonomsko smiselno; 

Spodbujanje uporabe SPTE v javnem sektorju in vseh projektih, ki se (so)financirajo z javnimi 

sredstvi: 

 zagotoviti oskrbo s toploto pretežno iz sistemov daljinskega ogrevanja in spodbujanje 

celostne energetske sanacije stavb v javnem sektorju in v vseh projektih, ki se 

(so)financirajo z javnimi sredstvi (zelene državne pomoči) in sicer v novih stavbah od leta 

2015, v obstoječih stavbah najmanj 40 % do leta 2020 ter najmanj 80 % do leta 2030; 

 tehnična pisarna: pomoč za pripravo projektov SPTE v javnem sektorju70; 

 zeleno javno naročanje: spodbujanje SPTE v okviru Uredbe o zelenem javnem naročanju 

(v pripravi) oz. v okviru njenih revizij; 

                                                 
70

  Glej podprogram Učinkovita raba energije. 
71

  Glej podprogram Omrežja za distribucijo električne energije 
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 zelene državne pomoči: horizontalno vključevanje meril za OVE v stavbah v razpise, da 

bodo vsi projekti financirani s sredstvi iz evropskih skladov v obdobju do 2013 zagotavljali 

ogrevanje iz sistemov daljinskega ogrevanja, OVE, SPTE ali odpadne toplote, v kolikor je 

to tehnični izvedljivo in ekonomsko upravičeno. Razširitev koncepta na druge državne 

pomoči; 

 razvoj modelov financiranja: zlasti javno zasebno partnerstvo, energetsko pogodbeništvo 

in drugih; 

 demonstracijski projekti za spodbujanje novih tehnologij ter razvoj in preverjanje novih 

modelov financiranja naložb v SPTE v javnem sektorju.  

Spodbujanje SPTE v večstanovanjskih stavbah in v storitvenih dejavnostih: 

 spodbujanje razvoja finančnih produktov oz. modelov financiranja za stanovanjski sektor 

posebej za večstanovanjske stavbe; 

 demonstracijski projekti in sistematična promocija dobrih praks; 

 zagotavljanje podpore za odločanje: brezplačno tehnično svetovanje, usposabljanje 

upravljalcev stavb;  

 vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti izvedbe; certificiranje energetskih 

svetovalcev in drugi ukrepi;  

 spodbujanjem celostnih prenov stavb vključno s sistemi SPTE70; 

Spodbujanje SPTE v gospodarstvu (industrija in storitvene dejavnosti): 

 spodbujanje razvoja modelov financiranja SPTE; 

 finančne spodbude za povezovanje s sistemi daljinskega ogrevanja;  

 krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov v industriji72 (podpore za pripravo 

projektov); 

 spodbujanje SPTE v SME v okviru spodbujanja SPTE v malih in srednjih podjetjih; 

vzpostavitev svetovanja za mala in srednja podjetja (z nadgradnjo izkoriščanjem obstoječih 

sistemov za svetovanje). 

Tehnološki razvojni demonstracijski projekti; 

Sooblikovanje pravil za spodbujanje SPTE na ravni EU (sooblikovanje metodologije za 

spremljanje učinkov SPTE na cilje podnebne in energetske politike idr.73) 

Tabela 21: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma SPTE 

Naloga Rok Odgovornost 

Prenova sheme podpor za električno energijo, proizvedeno iz 
OVE 

2014,2019, 
2024 

MG 

Učinkovito izvajanje sheme 
Informacijska točka 
Zagotavljanje tehnične pomoči investitorjem 
Sistem stalnih izboljšav administrativnih postopkov 
Nadgradnja pravil za priključevanje na omrežje 

 
2011 
2011 
2012 
2011 

 
MJU 
MG 
MJU 

MG/SODO 

Spodbujanje SPTE v stavbah 
Spremembe in dopolnitve PURES; 
Obvezni deleži v sistemih ogrevanja stavb nad 250 kW v 
okviru PURES 

  

                                                 
72

  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
73

  Glej podprogram Lokalna oskrba z energijo. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Spodbujanje SPTE v javnem sektorju 
Obvezni delež oskrbe s toploto iz DO 
Tehnična pisarna 
Zeleno javno naročanje 
Zelene državne pomoči 
Razvoj modelov financiranja 
Demonstracijskimi projekti  

 
2011 
2011 
2011 
2012 
2012 

od 2011 

 

Spodbujanje SPTE v obstoječih v večstanovanjskih stavbah in v 
storitvenih dejavnostih: 

Razvoj finančnih produktov 
Demonstracijski projekti in promocija dobrih praks 
Zagotavljanje podpore za odločanje  
Sistem za zagotavljanje kakovosti 
Spodbujanje celostnih prenov stavb 

 
 

od 2011 
stalno 
stalno 
2012 
2012 

 
MG 

MG/Eko sklad/ 
SVPS/EnSvet 

MG 
MG 

MG/Eko sklad 

Spodbujanje SPTE v industriji: 
Razvoj modelov financiranja 
Povezovanje s sistemi DO 
Krepitev zmogljivosti 
SPTE v SME 

  

Mednarodno sodelovanje 2011-2011 MG 

Razvojni tehnološki demonstracijski projekti 2011-2020 MVZT 

Pričakovani učinki  

Tabela 22: Pričakovan odziv akterjev na spodbude podprograma SPTE in razvoj trgov 

Ukrep Pričakovani obseg izvedbe ukrepov  

SPTE z visokim izkoristkom (nadomeščanje oz. 
modernizacija starih objektov, sistemov za oskrbo s 

toploto in novi sistemi)74: 

  

SPTE na ZP v industriji 165 MW do 2020 in 95 MW do 2030 

SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja (brez 
TE-TOL) 

20 MW do 2020 in 6 MW do 2030 

SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih 28 MW do 2020 in 27 MW do 2030 

SPTE na ZP v gospodinjstvih 11 MW do 2020 in 25 MW do 2030 

Akterji 

 investitorji: lastniki industrijskih podjetij, sistemov daljinskega ogrevanja, infrastrukture v 

poslovnih conah, podjetij v storitvenih dejavnostih, poslovnih in večstanovanjskih stavb, 

enostanovanjskih stavb, javni sektor, podjetja za oskrbo z energijo in drugi ponudniki 

energetskih storitev; 

 finančne institucije: Eko sklad in druge – finančni produkti za financiranje SPTE; 

 priprava projektov in podpora odločanju: projektanti; energetski menedžerji, lokalne 

skupnosti, upravniki stavb, menedžerji; 

 spodbujanje, promocija in usposabljanje: MG: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba 

ključnih aktivnosti, promocija sistema podpor za proizvodnjo električne energije s SPTE z 

visokim izkoristkom in izvajanja kohezijske politike, SVRL v okviru promocije kohezijske 

politike, MOP v okviru promocije Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, MF in 

                                                 
74

  Gre za različne tehnologije z visokim izkoristkom na zemeljski plin pri porabnikih energije in sistemih lokalne oskrbe z 

energijo. Za SPTE na OVE glej podprogram Obnovljivi viri energije. Sosežig biomase v velikih termoelektrarna in 

načrtovana plinsko-parna SPTE v TE-TOL je obravnavana v podprogramu Proizvodnja električne energije. 
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SVREZ v okviru promocije zelenih javnih naročil, lokalne skupnosti, energetska podjetja, 

zlasti podjetja za oskrbo z zemeljskim plinom, nevladne organizacije; 

 spodbujanje URE: MG: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba ključnih aktivnosti; Eko 

sklad: finančne spodbude; »Agencija za učinkovito rabo in obnovljive vire energije«: 

nefinančne spodbude; lokalne skupnosti: sooblikovanje in izvajanje zakonodaje, spodbude; 

lokalne energetske agencije; 

 vzpostavljanje sistema zagotavljanja kakovosti, povezovanje akterjev, izobraževanje in 

usposabljanje: zbornice, združenja, strokovne organizacije, visoko šolsko izobraževanje. 

Financiranje 

Spodbujanje SPTE se financira v okviru sheme podpor za električno energijo, proizvedeno v SPTE 

iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE z visokim izkoristkom 

in iz OVE, ki ga plača vsak končni odjemalec. Po letu 2013 se bo shema deloma financirala iz 

prihodka iz avkcij na trgu kuponov za izpuste ogljikovega dioksida. Iz sklada, prihodkov iz avkcij 

bodo financirani demonstracijski projekti. Pričakovani skupni strošek za podpore SPTE z visokim 

izkoristkom po letih je prikazan v tabeli. 

Predvideni viri financiranja so: 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE in iz OVE; 

 proračunska sredstva; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi, (od leta 2013); 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020; 

 shema podpor za oskrbo s toploto iz OVE; 

 posojila (Eko sklad, idr); 

 lastna sredstva energetskih podjetij (javnih in zasebnih), strateški vlagatelji in drugi 

zasebni viri. 

Tabela 23: Potrebna sredstva za izvedbo podprograma SPTE in viri financiranja 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 [mio EUR] 

Viri financiranja: podporna 
shema za proizvodnjo 
električne energije v SPTE  

22,9 27,6 27,1 29,8 33,9 46,5 50,1 55,0 56,8 61,7 65,3 

Spremljanje izvajanja podprograma 

Tabela 24: Glavni kazalci za spremljanje podprograma SPTE 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 30 % proizvodnje v SPTE v končni rabi električne energije 
do leta 2030  

Delež proizvodnje iz SPTE glede na 
končno rabo električne energije 

[%] 

Doseganje kriterija 100 % SPTE; OVE ali daljinske toplote v javnih 
stavbah in v stavbah, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev 

Število stavb, ki kriterij izpolnjujejo 
Ogrevana površina stavb, ki kriterij 

izpolnjujejo  

[%] 
[m

2
] 
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Ključne usmeritve na področju so: 

 učinkovit trg z električno energijo v okviru evropske ureditve za odprtost, večjo 

preglednost in konkurenčno oskrbo odjemalcev; 

 učinkovit, razvojno naravnan regulatorni okvir ter stabilnost, predvidljivost in 

transparentnost zakonodajnega okvirja; 

 nadaljnji razvoj prenosnega in distribucijskega omrežja, ki je povezan z izvedbo investicij 

za obnovo omrežja, izboljšanjem kakovosti in večjem obsegu razpršene proizvodnje 

električne energije; 

 prednostna izraba potencialov OVE za proizvodnjo električne energije in zagotavljanje 

pretežnega deleža proizvodnje električne energije iz domačih virov energije; 

 spremljanje uspešnosti priprave in izvedbe projektov NEP, kot kriterija uspešnosti 

upravnih in nadzornih organov podjetij v pretežni državni lasti; 

 usposabljanje, izobraževanje, raziskave in razvoj. 
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6 Proizvodnja električne energije 

Cilji podprograma 

Cilji podprograma so zagotavljanje: 

 konkurenčne proizvodnje električne energije v Sloveniji, donosnost projektov in poslovanja 

podjetij; 

 zmanjševanje obremenitev okolja in dolgoročen prehod na nizkoogljične vire; 

 40-odstotnega deleža proizvodnje električne energije iz OVE v bruto končni rabi električne 

energije do leta 2020 in 53-odstotnega deleža OVE do leta 2030 ter s tem prispevati k 

izpolnitvi cilja 25-odstotnega deleža OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020;  

 avtonomnosti elektroenergetskega sistema v kritičnih razmerah in diverzifikacije povezav 

s sosednjimi trgi; 

 ustrezne kakovosti in zanesljivosti oskrbe z električno energijo pri končnem odjemalcu. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev bo Vlada RS prednostno zagotavljala podporno okolje za: 

 prednostno izrabo potencialov OVE za proizvodnjo električne energije; 

 izkoriščanje visoko učinkovite SPTE75; 

 diverzifikacijo virov pri proizvodnji električne energije najmanj na sedanji ravni; 

 zagotavljanje pretežnega deleža proizvodnje iz domačih virov energije; 

 nadaljnje izkoriščanje premogovnika Velenje v povezavi s proizvodnjo električne energije 

in postopno zapiranje do leta 2050; 

 nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji; 

 postopno prenehanje uporabe uvoženega premoga za proizvodnjo električne energije do 

leta 2020; 

 pospešeno uvajanje nizkoogljičnih tehnologij za proizvodnjo električne energije. 

Ob upoštevanju naslednjih usmeritev:  

 pospešeno izvajanje investicij za nadomestitev proizvodnih zmogljivosti, ki bodo 

prenehale z obratovanjem do leta 2015;  

 financiranje projektov iz prihodkov na trgu; 

 zagotavljanje rezervne moči za primarno regulacijo v Sloveniji; 

 zagotavljanje rezervne moči za sekundarno in terciarno regulacijo v Sloveniji v skladu z 

ENTSO-E pravili in sicer najmanj od 66 do 100 % za sekundarno regulacijo in v vsaj 50-

odstotnem deležu za terciarno in sekundarno regulacijo skupaj. Ob ekonomskih pogojih se 

zagotavlja celotni obseg regulacije v Sloveniji, sicer se preostalo rezervno moč zagotavlja 

na območju, ki nima omejitev daljnovodnih povezav; 

 vpetost novih enot v mednarodno trgovanje z električno energijo in usklajevanje njihove 

velikosti z zahtevami po dodatnih sistemskih storitvah, ki jih povzročajo v slovenskem 

elektroenergetskemu sistemu;  

 omogočanje razvoja proizvodnje električne energije kot izvozne gospodarske dejavnosti ob 

upoštevanju okoljskih ciljev; 

                                                 
75

  Glej podprogram Soproizvodnja toplote in električne energije. 
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 zagotavljanje konkurenčnosti projektov na regionalnem trgu in ustrezne donosnosti 

projektov (ciljna minimalna vrednost za projekte proizvodnje električne energije iz fosilnih 

goriv je 9% in za investicije v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije 7%) ; 

 zagotavljanje ustrezne donosnosti vseh družb v večinski neposredni in posredni državni 

lasti, ki proizvajajo električno energijo ali z njo trgujejo  (ciljna vrednost je 9% donosnost); 

 obremenitev proizvajalcev z vsemi nesorazmernimi stroški za prenosno omrežje;  

 priključni daljnovodi do obstoječega omrežja bodo organizacijsko in finančno del projekta 

izgradnje elektrarne; 

 usmerjanje izgradnje proizvodnih objektov na obstoječe lokacije elektrarn in industrijske 

lokacije, ki so s stališča rabe prostora, razpoložljive infrastrukture, kadrovskih potencialov, 

družbene sprejemljivosti in vpetosti v elektroenergetsko omrežje za prenos električne 

energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije; 

 za enote nad 10 MW se uporablja zrele najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). Pri 

manjših enotah pa se izrazito gradi tudi na prednostih zgodnjega privzemanja sodobnih 

tehnologij; 

 pri prenovah obstoječih termoenergetskih objektov se uporablja BAT tehnologije in 

energente z nižjimi specifičnimi emisijami TGP ter tako prispeva k doseganju cilja EU v 

okviru ETS; 

 upoštevanje visokih okoljskih standardov, zlasti uporaba najsodobnejših naprav za čiščenje 

NOX - uporaba sekundarnih ukrepov za čiščenje NOX (denitrifikacijske naprave, temelječe 

bodisi na katalitskem ali nekatalitskem postopku) na napravah za fosilna goriva, ki bodo 

začela z obratovanjem po letu 2015; 

 zagotavljanje možnosti za kasnejšo dograditev naprav za zajem ogljika pri vseh novih 

proizvodnih enotah na fosilna goriva. 

Ključni elementi podpornega okolja: 

 zagotavljanje izvedbe investicij s pravočasnim odločanjem o zadevah v pristojnosti države 

in zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe investicij; 

 zagotavljanje finančne podpore OVE in SPTE z visokim izkoristkom za doseganje okoljskih 

ciljev; 

 sistemsko spremljanje finančnih virov za izvedbo projektov in spodbujanje reinvestiranja 

dobičkov energetskih podjetij v trajnostne energetske opcije; 

 omejena podpora domači proizvodnji;  

 znanje in izkušnje, krepitev zmogljivosti, prenos dobre prakse tudi med podjetji v javni 

lasti; 

 večja učinkovitost postopkov za umeščanje novih proizvodnih objektov v prostor, 

predvsem tistih, ki izkoriščajo OVE. 

Podporno okolje 

Za doseganje ciljev podprograma proizvodnje električne energije na prenosnem omrežju bodo 

podporno okolje sestavljali naslednji ukrepi v pristojnosti javne uprave: 

 izboljšave pravnih aktov, ki urejajo področje umeščanja proizvodnih elektroenergetskih 

objektov v prostor in kakovostno vodenje teh postopkov; izboljšati postopke odločanja 

vključno s komunikacijo z javnostjo76;  

 v primeru angažiranja javnih sredstev pravočasno odločanje o sredstvih na ustrezni ravni; 

 ureditev razmerij s koncesijskimi pogodbami za vse projekte hidroelektrarn v NEP; 

 vzpostavitev strogih kriterijev za dodeljevanje državnih poroštev skladno s pravili EU za 

prednostne projekte NEP in pravočasno odločanje; 
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  Glej podprogram Prostorsko načrtovanje. 
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 pri upravljanju kapitalskih naložb v državni lasti spodbujanje: 

o pravočasnih in transparentnih odločitev o gradnji novih objektov na osnovi 

kakovostne priprave projektov vključno s stališča financiranja in korporativnega 

modela izvedbe investicije;  

o vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti pri pripravi investicijske 

dokumentacije za vse projekte družb v državni lasti in projekte financirane z javnimi 

sredstvi (vključno z neodvisnimi recenzijami investicijskih programov za investicije, ki 

presegajo 100.000 EUR in postavitvijo ustreznih  meril in postopkov za zagotavljanje 

minimalnih standardov kakovosti investicijske dokumentacije);  

o pospešeno pripravo izvedbene dokumentacije za vse ključne projekte NEP; 

o spodbujanje reinvestiranja dobičkov energetskih podjetij v trajnostne energetske 

projekte, spodbujanje sodelovanja energetskih podjetij pri izvedbi projektov in izvedba 

projektov strateških partnerstvih: z dolgoročnimi pogodbami za prodajo proizvedene 

električne energije; 

o vzpostavitev specializiranih ekip in prenos znanja za vodenje večjih investicij v 

energetskih podjetjih; 

o pospešeno izvajanje investicij za nadomestitev proizvodnih zmogljivosti, ki bodo 

prenehale z obratovanjem do leta 2015;  

 uveljavljena bo obveznost za vsako energetsko podjetje v državni lasti, ki posluje na 

prostem trgu, da najmanj 15 % dobička letno nameni za raziskave in razvoj URE, 

proizvodnje elektrike in/ali toplote iz OVE, SPTE; 

 za izgradnjo novih rezervnih zmogljivosti za terciarno regulacijo v Sloveniji do leta 2012 

SOPO izvede mednarodni razpis za 15-letno dolgoročno zagotavljanje rezervnih 

zmogljivosti na ozemlju Slovenije v obsegu 200 do 250 MW v kolikor bodo izpolnjeni 

ekonomski pogoji; razpisi za zagotavljanje terciarne rezerve, morajo omogočiti sodelovanje 

porabnikov energije oz. skupin porabnikov energije, ki bi lahko zagotavljali to storitev, 

bodisi s pozitivno ali negativno močjo;  

 obračun omrežnine se spremeni tako, da del stroškov za delovanje/izgradnjo omrežij 

nosijo proizvajalci, razen za OVE in SPTE z visokim izkoristkom in sicer sorazmerno z 

velikostjo enote. Proizvajalci krijejo vse nesorazmerne stroške, ki jih povzročajo sistemu, 

zlasti stroške za zagotavljanje sistemskih storitev in nesorazmerne izgube v sistemu.(MG, 

AGEN-RS in ELES pripravijo pravne akte, ki bodo uredili to področje, vključno z 

metodologijo za obračun prispevka proizvajalcev za prenosno omrežje); 

 pri izgradnji enot, ki zahtevajo še dodatno povečanje rezervnih zmogljivosti, lahko SOPO 

naloži nosilcem teh projektov obveznost, da zagotovijo terciarno rezervo, ob tem upošteva 

nesorazmerne stroške, ki jih enota povzroči za sistem. (AGEN-RS in ELES pripravita akte, 

ki bodo uredili to področje);  

 ureditev za koordiniran potek izgradnje novih elektrarn in priključnih daljnovodov do 

obstoječega omrežja, ki naj bodo organizacijsko in finančno del projekta izgradnje 

elektrarne (MG in AGEN RS pripravita akte, ki bodo uredili to področje ); 

 uveljavitev mehanizma mednarodnih razpisov za nove proizvodne zmogljivosti, kot jo 

dopušča direktiva 2005/89/ES, le v primeru zamika izvedbe projektov NEP v tolikšnem 

obsegu, da bi ogrozilo oskrbo z električno energijo; 

 krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov na vseh ravneh77; 

 spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti v gospodarstvu in raziskovalni sferi s 

ciljem ohranjanja kontinuitete znanja na področju energetike, ter prenosa znanja in 

tehnologij v domačo industrijo78; 

                                                 
77

  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
78

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Tabela 25: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Proizvodnja električne 

energije 

Naloga Rok Odgovornost 

Dopolnitve metodologije za pripravo in vrednotenje investicij 
javnega značaja s predpisom pripravo in vrednotenje 
investicijskih projektov v podjetjih v državni lasti oz prejemniki 
državnih pomoči  

2011 MG, MF 

Dopolnitve predpisov za umeščanje elektroenergetskih 
objektov v prostor 

2011 MOP, MG 

Dopolnitev aktov, ki se nanašajo na koncesije  2011 MG, MOP 

Razpis za rezervne zmogljivosti za TRR v SLO 2011 MG, ELES, AGEN-RS 

Dopolnitev EZ za mehanizme podpor po 64r členu za BAT 
tehnologije  

2011 MG 

Odločanje, priprava (vključno z viri financiranja), zagotavljanje 
pogojev za izvedbo in izvedba ključnih projektov NEP 
proizvodnje električne energije (tabela) 

(gl. 
tabelo) 

Energetska podjetja 

Zagotavljanje pogojev za izvedbo ostalih projektov NEP 
proizvodnje električne energije (tabela) 

(gl. 
tabelo) 

 

Spremljanje projektov NEP  trajno Podjetja, MG, AKUN 

Krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov ter 
spodbujanje vzpostavljanja specializiranih ekip 

trajno MG, energetska 
podjetja 

Akterji podprograma 

Država nima neposrednih vzvodov za zagotovitev izvedbe investicije za proizvodnjo električne 

energije, posredno usmerja in spodbuja preko energetskih dovoljenj in ostalih dovoljenih 

mehanizmov za usmerjanje tržnih dejavnosti in lastniške funkcije države, zato je toliko bolj 

pomembna opredelitev vloge in odgovornosti posameznih akterjev. 

Priprava in odločanje o investicijskih projektih je odvisna od kakovosti razvojnih načrtov podjetij v 

državni lasti in izvedbe le-teh in sicer od vrste akterjev odgovornih za ta podjetja: 

(investicijski/razvojni oddelki, vodstva podjetij, nadzorni sveti, država-lastnik); Država preko svoje 

lastniške funkcije usmerja dobiček v razvoj. Učinkovito izvajanje postopkov na strani države MOP, 

MG in lokalnih skupnosti (PVO, CPVO, DPN, koncesije, energetska dovoljenja <). Zgodnje 

upoštevanje okoljskih kriterijev pri pripravi projektov (prestaviti). Pravočasno preverjanje 

družbene sprejemljivosti projektov (pred umeščanjem v prostor). 

Pričakovani učinki79 

Tabela 26: Pričakovani odziv akterjev na ukrepe podprograma Proizvodnja električne energije in tržne 

razmere - investicijski projekti do leta 2020  

Projekti / Objekti 
Moč na pragu 

(MW) 
Predviden rok 

Nosilec/izvajalci 
/promotor projekta 

Podaljšanje življenjske dobe NEK  2023 NEK 

Prenova HE na Dravi: 
HE Zlatoličje 
HE Formin  

 
Δ 24 (dodatno ) 
Δ 12 (dodatno) 

 
2013 
2018 

DEM 

                                                 
79

  Podatki o enotah pod 10 MW (vključno z vetrnimi polji) so navedeni v podprogramih Obnovljivi viri energije in 

Soproizvodnja toplote in električne energije. 
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Projekti / Objekti 
Moč na pragu 

(MW) 
Predviden rok 

Nosilec/izvajalci 
/promotor projekta 

Veriga HE na Spodnji Savi: 
HE Krško 
HE Brežice 
HE Mokrice 

 
39 
41 
30 

 
2013 
2015 
2018 

HESS 

TE-TOL, plinsko-parna enota, SPTE 
Prva faza 
Druga faza 

 
od 107 do 134 
od 107 do 134 

 
2015 
2020 

TE-TOL 

TE Brestanica (plinska turbina) 153 2015 TEB 

TE Šoštanj blok 6 549 2015 TEŠ 

TE Trbovlje (nadaljnje izkoriščanje lokacije 
v energetske namene), opcije: 

plinsko parna elektrarna 
novi vir terciarne rezerve, plinske 
turbine  

 
 

290 
 

od 130 do 190 

2015 TET 

Novi vir terciarne rezerve, plinske turbine 
(obstoječe energetske in industrijske 
lokacije) 

170 2015 --- 

Veriga HE na Srednji Savi, I. faza: 
HE Suhadol 
HE Trbovlje 
HE Renke 
HE Ponoviče 
HE Kresnice 
HE Jevnica 

 
43 
35 
36 
68 
29 
29 

 
2018 
2020 
2022 
2024 
2026 
2028 

HSE 

ČE Kozjak 400 2018 DEM 

 
Tabela 27: Pričakovani odziv akterjev na ukrepe podprograma Proizvodnja električne energije in tržne 

razmere - investicijski projekti do leta 2030 

Projekti / Objekti 
Moč na pragu 

(MW) 
Predviden rok 

Nosilec/izvajalci/ 
/promotor projekta 

Druge HE do 2030, 246 MW: 

 območje potencialne energetske 
izrabe reke Mure - mejni odsek z 
Avstrijo do avtocestnega mostu 
pri Vučji vasi na notranji Muri 
(skupne moči od 1,5 MW do 
55 MW glede na okoljsko 
sprejemljivost) do leta 2030 

 območje potencialne energetske 
izrabe Srednje Save, II. Faza glede 
na okoljsko sprejemljivost na 
odseku od Medvod do Jevnice 

 druge neopredeljene lokacije od 
2020 do leta 2030 

246 MW 

 
 
 
 
 

2018 – 2030 
 
 

2020 – 2030 
 
 

2020 – 2030 
 

 
 
 
 
 

DEM 
 
 

HSE 
 
 

HSE idr. 
 

Druge ČE  185 2028 HSE 

Prenova HE Moste 48 2022 SEL 

Jedrska elektrarna Krško (blok 2) 1.000
80

 2022 - 2030 GEN ENERGIJA 

Plinsko-parni elektrarni, dve enoti 2 x 396 2022 - 2030 - 

 

V okoljskem poročilu je energetsko izkoriščanje Srednje Save od Medvod do Jevnice ocenjeno z 

oceno D. Za izgradnjo HE na tem odseku bo sprožen ustrezen postopek odločanja, ki ga Zakon o 

varovanju narave omogoča, če bo to potrebno.  

                                                 
80

  Možna tudi različica 1600 MW 
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Finančna sredstva 

Viri financiranja: 

 lastna sredstva energetskih podjetij (javnih in zasebnih), strateški vlagatelji in drugi 

zasebni viri; 

 posojila; 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE in iz OVE; 

 proračunska sredstva za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter ureditev državne in 

lokalne infrastrukture za izgradnjo HE na Srednji Savi po Zakonu o pogojih koncesije za 

izkoriščanje energetskega potenciala Srednje Save (ZPKEPS), Ur.l. RS, št. 20/2004-UPB1, 

91/2007; 

 mehanizem podpore za 15-odstotno oskrbo z električno energijo iz domačih virov energije 

za podporo proizvodnji v TET; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi (ETS), (od leta 

2013). 

Za izvedbo podprograma javna sredstva niso potrebna81. Investicije se pokrijejo iz prihodkov 

prodaje energije in energetskih storitev na trgu. Skupna vrednost investicij (brez stroškov 

financiranja) v proizvodnjo električne energije (v enotah nad 10 MW) znaša za predlagana scenarija 

v obdobju 2010 do 2030 za scenarij OSN INT 3,4 mrd EUR in za scenarij JE INT 7,4 mrd EUR8281. 

Spremljanje izvajanja 

Tabela 28: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Proizvodnja električne energije 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje ciljnega deleža OVE  Delež proizvodnje električne energije iz OVE  [%] 

Zmanjšanje emisije TGP Specifične emisije TGP [kt CO2 ekv/kWh] 

 Emisije TGP sektorjev CRF in NFR 1.A. 1.a [kt CO2 ekv] 

Ekonomska uspešnost podjetij v državni 
lasti 

Donos na vložena sredstva [%] 

Diverzifikacija virov za proizvodnjo 
električne energije 

Prevladujoči delež najbolj zastopanih virov po 
namenu rabe  

[%] 

Energetska odvisnost virov Delež proizvodnje iz domačih virov glede na porabo 
električne energije 

[%] 

Starost objektov Preostala življenjska doba utežena z močjo oz. 
proizvodnje 

[let] 

Zadostnost zmogljivosti Zadostnost zmogljivosti po mednarodni ENTSO-E 
metodologiji 

ocena po 
metodologiji 
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  Glej poglavji Ocena učinkov in Financiranje. 
82  Glej poglavji Ocena učinkov NEP in Financiranje. 
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7 Prenos električne energije  

Cilji podprograma 

Cilji podprograma, ki bodo omogočili doseganje ciljev NEP so:  

 povečati robustnost in fleksibilnost Slovenskega prenosnega omrežja z:  

o izgradnjo notranjih povezav na najvišjem napetostnem nivoju 400 kV; 

o izgradnjo novih čezmejnih povezav; 
 priključitev novih proizvodnih zmogljivosti na prenosno omrežje; 

 okrepitev prenosnega 110 kV omrežja; 

 povečanje kakovosti oskrbe z električno energijo za prenosno omrežje; 

 ob enaki ali višji zanesljivosti napajanja na nivoju prenosa zmanjšati stroške obratovanja in 

vzdrževanja na enoto dolžine omrežja ter povečati učinkovitost izvajanja investicij. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev bo Vlada RS prednostno zagotavljala podporno okolje za: 

 izgradnja in okrepitev notranjih povezav na najvišjem napetostnem nivoju 400 kV: s 

sklenitvijo notranje zanke 400 kV z daljnovodom med RTP Beričevo in RTP Krško ter 

prehodom notranjega 220 kV omrežja na 400 kV napetostni nivo;  
 povezovanje s sosednjimi državami z izgradnjo novih čezmejnih evropskih povezav: z 

novo povezavo 400 kV z Madžarsko do leta 2016 ter z novo povezavo z Italijo do leta 2018 

in proti Italiji za približevanje trgov, regionalno povezovanje in krepitev notranjega 

evropskega trga z električno energijo; 

 priključne daljnovode do obstoječega omrežja za nove proizvodne zmogljivosti;  

 okrepitev 110 kV omrežja z izgradnjo novih daljnovodov in rekonstrukcijami obstoječih, da 

bi omogočili večjo zanesljivost obratovanja ter usposobili omrežje za priklope razpršenih 

virov proizvodnje in zadovoljili potrebo po večji priključni moči proizvajalcev in 

porabnikov na omrežju; 

 uvedbo koncepta pametnih omrežij na prenosni nivo. 

Usmeritve podprograma so: 

 pri načrtovanju projektov zagotoviti ustrezno uporabo komercialno zrelih novih 

tehnologij; 

 z izgradnjo novih daljnovodov in hkratnem zniževanju stroškov zmanjšati specifične 

stroške obratovanja in vzdrževanja (na enoto dolžine omrežja); 

 s kakovostnim izobraževanjem, boljšo organizacijo in izkoriščanjem konkurence pri 

dobaviteljih opreme in storitev doseči učinkovitejše izvajanje investicij v prenosno omrežje; 

 krepiti sistem izobraževanja in raziskav s področja projektnega managementa, tehnologije, 

ekonomije in ekologije v energetiki tako v okviru univerzitetnih programov in 

specializiranih inštitucij kot tudi podjetij v panogi; 

 v desetletnih razvojnih načrtih obdelati tudi ustreznost višine potrebnih sredstev za 

načrtovane investicije v kontekstu regulatornega okvira, ki ga določa AGEN-RS, ob 

upoštevanju uspešnosti poslovanja podjetij; 

 obremenitev proizvajalcev z vsemi nesorazmernimi stroški za prenosno omrežje;  

 priključni daljnovodi do obstoječega omrežja bodo organizacijsko in finančno del projekta 

izgradnje elektrarne; 
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 nadaljnje uveljavljanje sistemskega operaterja v mednarodnem prostoru kot vodje 

regulacijskega bloka Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina. 

Ključni elementi podpornega okolja za razvoj dejavnosti prenosna električne energije so: 

 izboljšanje pravnega okvirja vključno s postopki za učinkovitejše in hitrejše umeščanje v 

prostor in graditev elektroenergetskih objektov; 

 učinkovita zaščita varovalnih pasov obstoječih in načrtovanih elektroenergetskih vodov in 

pospešitev postopkov umeščanja linijskih objektov v prostor; 

 metodologija za določanje omrežnine bo razvojno naravnana, in oblikovana na podlagi 

razvojnih projektov ter uspešnosti pri njihovi izvedbi. Spremenjena bo tako, da bo 

bremenila tudi proizvajalce za nesorazmerne stroške, ki jih povzročajo83; 

 ureditev za koordiniran potek izgradnje novih elektrarn in priključnih daljnovodov do 

obstoječega omrežja, ki naj bodo organizacijsko in finančno del projekta izgradnje 

elektrarne; 

 ureditev področja razvoja pametnih omrežij za prenosni nivo; 

 spremljati kakovost oskrbe z električno energijo na nivoju prenosa in povečati to kakovost 

z izgradnjo novih objektov in uvajanjem novih tehnologij in sistemov. 

Podporno okolje 

Za področje prenosa električne energije so potrebni naslednji novi in dopolnjeni ukrepi v 

pristojnosti javne uprave, ki bodo pomagali ustvariti ustrezno podporno okolje za doseganje ciljev 

razvoja prenosa električne energije:  

 ukrepi s področja umeščanja objektov (glej podprogram Prostorsko načrtovanje); 

 priprava pravnih aktov, ki bodo uredili meje prenosnega omrežja v razmerju do drugih 

delov elektroenergetskega sistema za povečanje učinkovitosti delovanja;  

 obračun omrežnine se spremeni tako, da del stroškov za delovanje/izgradnjo omrežij 

nosijo proizvajalci, razen za OVE in SPTE z visokim izkoristkom in sicer sorazmerno z 

velikostjo enote. Proizvajalci krijejo vse nesorazmerne stroške, ki jih povzročajo sistemu, 

zlasti stroške za zagotavljanje sistemskih storitev in nesorazmerne izgube v sistemu.(MG, 

AGEN-RS in ELES pripravijo pravne akte, ki bodo uredili to področje, vključno z 

metodologijo za obračun prispevka proizvajalcev za prenosno omrežje); 

 pri izgradnji enot, ki zahtevajo še dodatno povečanje rezervnih zmogljivosti, lahko SOPO 

naloži nosilcem teh projektov obveznost, da zagotovijo terciarno rezervo, ob tem upošteva 

nesorazmerne stroške, ki jih enota povzroči za sistem. (AGEN-RS in ELES pripravita akte, 

ki bodo uredili to področje);  

 ureditev za koordiniran potek izgradnje novih elektrarn in priključnih daljnovodov do 

obstoječega omrežja, ki naj bodo organizacijsko in finančno del projekta izgradnje 

elektrarne (MG in AGEN RS pripravita akte, ki bodo uredili to področje ); 

  

 za izgradnjo novih rezervnih zmogljivosti za terciarno regulacijo v Sloveniji do leta 2012 

SOPO izvede mednarodni razpis za 15-letno dolgoročno zagotavljanje rezervnih 

zmogljivosti na ozemlju Slovenije v obsegu do 250 MW v kolikor bodo izpolnjeni 

ekonomski pogoji; razpisi za zagotavljanje terciarne rezerve, morajo omogočiti sodelovanje 

porabnikov energije oz. skupin porabnikov energije, ki bi lahko zagotavljali to storitev, 

bodisi s pozitivno ali negativno močjo;  

 potrebne so spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (ZGO) in EZ, za 

ustrezno ureditev izgradnje linijskih objektov in sicer:  
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  Uvedba t.i. G tarifa, glej tudi podprogram Proizvodnja električne energije. 
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o opredeliti Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) kot podlago 

za izvedbo rekonstrukcij obstoječih daljnovodov; 

o sprememba zakona in priprava akta, ki bo podrobneje opredelil razmejitev 

prenosne infrastrukture med sistemskima operaterjema prenosnega in 

distribucijskega omrežja; 

o ustrezneje urediti pridobitev lastninske pravice in izkazovanje javne koristi; 

o sprememba zakona in priprava predpisa, ki bo podrobneje določal pogoje za 

gradnjo v varovanem pasu; 

o opredeliti pravice energetske inšpekcije na področju graditve, obratovanja in 

vzdrževanja elektroenergetskih omrežij vključno z možnostjo izrekanja sankcij; 
 pomemben člen doseganja zastavljenih ciljev so tudi naložbe v sekundarno opremo, 

telekomunikacijsko infrastrukturo, centre vodenja ter uvajanje novih tehnologij in 

izobraževanje. Obseg naložb v naslednjem desetletnem obdobju predstavlja podoben 

zalogaj kot je bila izgradnja 400 kV omrežja na območju Slovenije v letih 1975-1985, ki je 

sledila izgradnji omrežja 220 kV. Od prejšnjega velikega investicijskega cikla je preteklo 25 

let, v tem času pa je bil zgrajen le en DV 400 kV (Maribor – Kainachtal leta 1992). Za 

uspešno izvedbo zastavljenih investicij bo potrebno pospešeno vlagati v izobraževanje in 

razvoj. Gre tako za znanje v okviru univerz in izobraževalnih centrov kot tudi 

raziskovalnih inštitucij s področja energetike. Pomembno je tudi prenašanje dobre 

inženirske prakse in sodobnih pristopov ter uporabe novih tehnologij pri izgradnji omrežja 

tudi na podlagi izkušenj iz drugih držav), kakor tudi preko neposrednega sodelovanja z 

ostalimi prenosnimi podjetji. V največji možni meri je potrebno izkoristiti znanje in 

izkušnje dostopno v okviru stanovskih organizacij (CIGRE, ENTSO-E, EURELECTRIC in 

podobnih) 

 zagotavljanje pogojev za vodenje regulacijskega bloka Slovenija, Hrvaška, BiH in postopno 

širitev mednarodnih aktivnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja, zlasti v 

državah evropske energetske skupnosti.  

Tabela 29: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Prenos električne energije 

Naloga Rok Odgovornost 

Vodenje postopkov DLN v razumnem času trajno MOP 

Izdajanje gradbenih dovoljenj v razumnem času trajno MOP 

Izdelava in sprejem uredbe o kriterijih za uporabo 
podzemnih elektroenergetskih povezav v RS 

2011 MOP, MG, Vlada 
RS 

Dopolnitev EZ 2011 MOP, MG, Vlada 
RS 

Izdelava in sprejem Državnega strateškega 
prostorskega načrta 

2011 MOP, MG, Vlada 
RS 

Začetek postopka DPN za vse prioritetne objekte iz 
NEP 

2011 MG, MOP 

po Naslednje 
regulativno obdobje 

AGEN-RS 

Izdelava in sprejem uredbe, ki bo uredila koordiniran 
potek izgradnje novih elektrarn in priključnih 
daljnovodov do obstoječega omrežja 

2011 MG 

Akterji 

Za izvajanje podprograma so ključni naslednji akterji: 

 Ministrstvo za gospodarstvo: izvajanje NEP v celoti, priprava in dopolnitev zakonodaje  

 Ministrstvo za okolje in prostor: Učinkovito vodenje postopkov umeščanja v prostor. 

Predvsem koordinacija med Direktoratom za prostor in Direktoratom za okolje znotraj 

ministrstva ter priprava in dopolnitev zakonodaje 
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 Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) Izvajanje NEP ter doseganje ciljev NEP na 

področju prenosa električne energije, priprava ter izvajanje načrta razvoja, predlaganje 

sprememb in dopolnitev zakonodaje za bolj učinkovito doseganje ciljev NEP 

 Sistemski operater distributivnega omrežja (SODO) Izvajanje strategije NEP ter doseganje 

ciljev NEP za področje prenosa električne energije za 110 kV objekte, ki so v pristojnosti 

SODO, priprava ter izvajanje načrta razvoja, predlaganje sprememb in dopolnitev 

zakonodaje za bolj učinkovito doseganje ciljev NEP 

 Izobraževalne in raziskovalne inštitucije: izobraževanje za potrebe izvajanja programa in 

zagotavljanje strokovnih podlag. 
 Odjemalci električne energije: izražanje interesa kupcev proizvodov in storitev s področja 

električne energije, predvsem zahtev po kakovosti oskrbe in racionalnosti poslovanja. 

 Deležniki v procesu odločanja: soudeležba v postopkih odločanja o DPN in drugih 

dokumentih javnega značaja.  

Ključni infrastrukturni projekti 

V nadaljevanju so navedeni prioritetni projekti na visokonapetostnem prenosnem omrežju. V 

tabelah so zbrani novi projekti, ki so predvideni do leta 2020 ter nekaj najpomembnejših 

rekonstrukcij. Ne glede na to je prioriteta NEP tudi izvajanje rekonstrukcij in obnov obstoječega 

visokonapetostnega omrežja, ki podaljšujejo življenjsko dobo in zmanjšujejo specifične stroške 

obratovanja in vzdrževanja. Kjer sta v tabelah navedeni dve vrednosti predvidenih sredstev je 

najprej navedena vrednost objekta v obdobju 2010 do 2020. Kjer je del sredstev že porabljen je v 

oklepaju za primerjavo navedena celotna investicijska vrednost. Objekti so razvrščeni po 

predvidenem letu začetka obratovanja. Na ta način je možno preverjati medsebojno usklajenost 

projektov različnih podjetij. V obdobju 2020 do 2030 objekti niso več predstavljeni v tabeli, ker gre 

za objekte, ki še niso obdelani na enakem nivoju kot tisi za prvo desetletno obdobje. Navedeni so v 

nadaljevanju, vendar bo potrebno pred uvrstitvijo v razvojne načrte podjetij opraviti še ustrezne 

študije in utemeljitve.  

Napetostni nivo 220 in 400 kV: 

 najvišji napetostni nivo 400 kV bo v obravnavanem obdobju še pridobil na pomenu, saj je 

predvideno zapiranje notranje zanke 400 kV in postopen prehod večjega dela 220 kV 

omrežja na 400 kV. Na ta način bo naš najvišji napetostni nivo bistveno ojačen.  

 pri novih čezmejnih povezavah je predvsem pomembna prva povezava s sosednjo 

Madžarsko, ki pomeni daljnovodno povezavo še z našo četrto sosedo ter krepitev 

daljnovodnih povezav v smeri trgov s cenejšo električno energijo. Najpomembnejši del 

izgradnje omrežja se mora končati do leta 2020.  

 po tem letu je predvidena še možnost izvedbe 400 kV zanke na Primorskem (RTP Avče – 

nova RTP Gorica – RTP Divača) ter uvajanje FACTS naprav v RTP Beričevo. 220 kV 

povezave s sosednjim državami bodo po letu 2020 postopoma prešle na 400 kV nivo, 

vendar je datum prehoda odvisen od meddržavnih dogovorov in stanja v omrežju 

sosednjih držav. Podrobneje bodo ti projekti obdelani v ustreznih študijah in naslednjih 

desetletnih razvojnih načrtih ELES.  

Napetostni nivo 110 kV: 

 omrežje 110 kV je v lasti različnih podjetij. V nadaljevanju so tudi za ta napetostni nivo 

navedeni prioritetni objekti z nosilci oz. izvajalci posameznega projekta, pri čemer so 

projekti grupirani po področjih in razvrščeni po predvideni letnici spuščanja v pogon. Na 

ta način je razvidna časovna usklajenost projektov. Predvideni projekti, ki jih planirajo 

distribucijska podjetja so vrednostno obdelani v podprogramu distribucijskega omrežja. 

Projekti so poimensko navedeni za prvo desetletno obdobje.  
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 po letu 2020 pa se bo izvedlo še nekatere medbazenske povezave, kot je na primer med 

osrednjo Slovenijo in Severno Primorsko (povezava RTP Cerkno – Škofja Loka ali RTP Žiri 

– RTP Logatec). Študije bodo pokazale tudi ustreznost obstoječih enosistemskih povezav in 

morebitne potrebne okrepitve. Primer je ojačitev omrežja 110 kV zaradi možnosti 

priključevanja novih proizvodnih zmogljivosti na reki Soči in pritokih, reki Savi in Muri. V 

primeru izgradnje PPE Koper bo potrebno elektrarno povezati z RTP Koper z ustrezno 

kabelsko povezavo 110 kV. 

 NEP obdeluje do sedaj poznane potrebe in iniciative na področju proizvodnje električne 

energije in s tem povezane ojačitve omrežja. V obravnavanem obdobju bo zagotovo prišlo 

do novih potreb in pobud, tudi zasebnih investitorjev, ki bodo v skladu s strategijo NEP in 

bodo omogočile doseganje zastavljenih ciljev. Za te objekte bo tudi potrebno prednostno 

zagotavljanje priključitve na omrežje in po potrebi ojačiti omrežje. 

Druge naložbe v prenosno omrežje: 

 Pomemben člen doseganja zastavljenih ciljev so tudi naložbe v sekundarno opremo, 

telekomunikacijsko infrastrukturo, centre vodenja ter uvajanje novih tehnologij in 

izobraževanje.  

 Tabela 30: Pričakovane investicije v prenosno omrežje84 

Projekti / Objekti Predviden 
rok 

Nosilec / 
izvajalci 

Daljnovodi 400 kV   

DV 2x400 kV Beričevo – Krško 2015 ELES 

DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (vključitev TEŠ6, prehod iz 220 kV na 400 kV) 2016 ELES 

DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (H) 2016 ELES 

DV 2x400 kV Okroglo – Udine (Videm, I) 2020 ELES 

DV 2x400 kV Hrence – Kozjak (vključitev ČHE Kozjak) 2018 HSE 

DV 2x400 kV Divača –Beričevo-Podlog-Cirkovce (prehod iz 220 kV na 400 kV in RTP 
Kleče)  

2020 ELES 

RTP postaje 400 kV omrežje in stikališča – skladno z razvojnimi načrti podjetij   

RTP 400/110 kV Krško drugi TR, DV polja 2012 ELES 

RTP 400 kV TEŠ 6 2014 TEŠ 

NEK 400 kV stikališče  2016 ELES 

RTP 400/110 kV Cirkovce 2016 ELES 

RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA 2016 ELES 

RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA 2016 ELES 

RTP 400/110 kV Divača drugi TR 300 MVA 2016 ELES 

RTP 400/110 kV Okroglo, prečni TR 2020 ELES 

RTP 400/110 kV Avče 2020 ELES 

RTP ČHE Kozjak 2018 HSE 

Projekti/objekti na 110 KV omrežju   

vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV, vzankanje - novogradnje 
in rekonstrukcije, skladno z razvojnimi načrti podjetij 

po projektih ELES 

 RTP 110/20 kV, RTP 110 kV – vrsta lokacij skladno z razvojnimi načrti podjetij po projektih ELES 

Financiranja podprograma 

Predvidena skupna sredstva za realizacijo navedenega programa ključnih infrastrukturnih 

projektov v visokonapetostnem prenosnem omrežju znašajo v obdobju 2010 do 2020 znaša okoli 

                                                 
84

  Viri: Načrt razvoja prenosnega omrežja v RS od leta 2009 do 2018, ELES, 2009; Načrt razvoja prenosnega omrežja Republike 

Slovenije od 2011 do 2020, ELES, 2010 (osnutek), Razvojni načrt HSE, različne študije. 
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670 milijonov EUR (Tabela 30). Ta znesek se nanaša samo na navedene projekte (novogradnje) in 

ne predstavlja vseh naložb v omrežje za prenos električne energije. Predvideni investitorji v 

prenosno omrežje so sistemski operater prenosnega omrežja, podjetje ELES, in proizvodna podjetja 

(priključni daljnovodi).  

Samo vrednost izbranih ključnih projektov na najvišjem napetostnem nivoju 400 kV znaša preko 

350 milijonov EUR. Ti objekti so: 

 DV 2x400 kV Beričevo-Krško; 

 DV 2x400 kV Cirkovce – Pince z RTP Cirkovce; 

 DV 400 kV Okroglo – Udine; 

 nadgradnja 220 kV omrežja na 400 kV in 

 priključki za nove proizvodne objekte. 

Vir financiranja so lastna sredstva podjetij in posojila, ki ji najemajo. Za prenosno podjetje in 

distribucijska podjetja, ki vlagajo na področje prenosa električne energije je glavni vir za poslovanje 

omrežnina, določena z vsakokratnim regulatornim okvirom. V dosedanjem obsegu ta ne zadošča 

za predvidene investicije oz. za doseganje ciljev NEP in jo bo potrebno ustrezno uskladiti. 

Dodatna sredstva predstavljajo tudi sredstva iz evropskih skladov, ki pa do sedaj niso imela 

večjega deleža v vrednosti investicij na področju prenosa, sredstva Evropskega energetskega 

programa za oživitev gospodarstva. Predvsem koriščenju sredstev iz teh virov je potrebno v 

bodoče posvetiti največjo možno pozornost in izboljšati učinkovitost črpanja.  

Sredstva za vlaganje v omrežje za prenos električne energije se podrobno opredeli v vsakokratnem 

Razvojnem načrtu SOPO in poslovnih načrtih podjetja. 

Spremljanje izvedbe podprograma  

Predlog kazalcev za spremljanje uspešnosti izvajanja predlaganih ukrepov NEP za področje 

prenosa prikazuje spodnja tabela. 

Tabela 31: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Prenos električne energije 

Cilj Kazalec Vrednost 

Povečati število sprejetih uredb o DPN Število sprejetih uredb o DPN *št.+ 

Povečati število izdanih gradbenih 
dovoljenj za nove prenosne objekte iz 
NEP (posebej za DV in RTP) 

Delež izdanih gradbenih dovoljenj (popolnih) glede na 
število novih prenosnih objektov iz NEP (posebej za DV in 
RTP), % pridobljenih delnih gradbenih dovoljenj za vsak 

objekt posebej 

[%] 

Zmanjšanje stroškov obratovanja in 
vzdrževanja na enoto dolžine omrežja 
ob enaki ali višji zanesljivosti napajanja 

Zmanjšanje specifičnih stroškov obratovanja in 
vzdrževanja na enoto dolžine DV 

[%] 

Zagotavljanje kakovosti napetosti po 
SIST EN 50160 za prenosno omrežje 
(110 kV nivo) 

Meritve kakovosti napetosti po SIST EN 50160 
skladno z 

metodologijo 

Povečanje robustnosti in fleksibilnosti 
prenosnega omrežja z izgradnjo 
prenosnih zmogljivosti (za 400 kV nivo) 

Realizacija načrtovanih investicij 
 

[%] 
 

Uvajanje aktivnih omrežij na prenosni 
nivo 

Izvedba v skladu s časovnim načrtom [da/ne] 

 

Spremljanje deleža izdanih gradbenih dovoljenj za nove objekte je ključno za ugotavljanje dejanske 

učinkovitosti spremenjenega podpornega okolja.  
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Spremljanje stroškov obratovanja in vzdrževanja na enoto dolžine omrežja z ustrezno 

informacijsko tehnologijo in redno poročanje AGEN-RS. Ciljno vrednost zmanjšanja stroškov 

obratovanja in vzdrževanja določi AGEN-RS v kontekstu vsakokratnega regulatornega okvira. S 

tem so podjetja stimulirana za izgradnjo novih daljnovodov, ki so s stališča izgradnje najbolj 

problematični (težavno umeščanje v prostor). 

Ocenjevanje tehnoloških karakteristik glede na standard SIST EN 50160 z merilniki in merjenjem 

po standardu SIST EN 61000-4-30 bo omogočilo spremljanje kakovosti napetosti (110 kV napetostni 

nivo). 

Preverjanje izvedenih investicij glede na zastavljen terminski plan bo podala sliko dejanske 

učinkovitosti javne uprave glede podpornega okolja in podjetij pri pripravi in izvedbi predvidenih 

investicij. 
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8 Omrežje za distribucijo električne 
energije 

Cilji podprograma 

Cilji podprograma so prispevati k zanesljivi in dolgoročno stabilni oskrbi z električno energijo s 

poudarkom na zagotavljanju: 

 načrtovane ravni neprekinjenosti napajanja oskrbe odjemalcem električne energije na 

distribucijskem omrežju ter kakovosti napetosti v skladu s standardi in stalnih izboljšav 

komercialne kakovosti; 

 dolgoročnega razvoja elektroenergetskega distribucijskega omrežja za zadostitev prihodnje 

porabe ter večjega obsega razpršene proizvodnje električne energije, vključno z uvajanjem 

aktivnih omrežij; 

 ob enaki ali višji ravni dolgoročne stabilnosti, zanesljivosti in razpoložljivosti 

distribucijskega omrežja zmanjšati stroške obratovanja in vzdrževanja na enoto dolžine 

omrežja ter učinkovito izvajanje investicij. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev podprograma omrežje za distribucijo električne energijo bo Vlada RS zagotovila 

ustrezno podporno okolje, ki bo omogočalo: 

 nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, ki je povezan z izvedbo investicij za obnovo 

omrežja, izboljšanjem kakovosti in večjim obsegom razpršene proizvodnje električne 

energije ter potrebam po večji priključni moči; 

 izvedbo prehoda z obstoječega pasivnega v novo, aktivno distribucijsko omrežje; 

 vodilno vlogo lastnikov omrežja za distribucijo električne energije pri uvajanju pametnih 

merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije, zemeljskega plina, 

daljinske toplote in vode; (obvezni delež pametnih merilnih in obračunskih naprav pri 

odjemalcih električne energije, ki jih mora zagotoviti SODO – 20 % do 2012, 80 % do 2014, 

100 % do 2016)85 ter uvajanje dinamičnih tarif (energija in omrežnina); 

 izgradnjo ustreznih komunikacijskih poti v distribucijskem omrežju za potrebe vodenja in 

upravljanja novega, aktivnega omrežja; 

 širitev dejavnosti distribucijskih podjetij s ponudbo dodatnih storitev na področju 

učinkovite rabe energije pri končnih odjemalcih, zlasti na področju upravljanja z energijo; 

 visoke ravni tehničnega znanja s kontinuiranim in sistematičnim usposabljanjem za nove 

razvojne naloge. 

Ključni elementi podpornega okolja so:  

 razvojno naravnan regulatorni okvir, usklajen tako, da bo omogočil izvedbo investicij za 

obnovo omrežja, izboljšanje kakovosti in razvoj prilagojen predvideni večji rabi in večjem 

obsegu proizvodnje energije na distribucijskem omrežju električne energije; 

 sistematično vključevanje izsledkov stalnih in občasnih nadzorov kakovosti v načrtovanje 

omrežij ter intenzivnejše reguliranje sistemov vodenja in sistemov nadzora kakovosti 

napetosti; 

 učinkovitejše in hitrejše umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor86; 

                                                 
85

  Glej tudi podprogram Omrežja za distribucijo električne energije. 
86

  Glej podprogram Prostorsko načrtovanje. 
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 uveljaviti pravno in funkcionalno ločitev med tržnimi in reguliranimi dejavnostmi v 

elektrodistribucijskih podjetjih; 

 poenotenje tehničnih pogojev in stroškov za priključevanje novih enot razpršene 

proizvodnje električne energije in končnih odjemalcev na distribucijsko omrežje; 

 razvoj mehanizmov za pravočasno vključevanje novih enot razpršene proizvodnje 

električne energije in polnilne infrastrukture za električne avtomobile v načrte za razvoj 

distribucijskega omrežja; 

 mehanizmi za prednostno usmerjanje izgradnje novih enot razpršene proizvodnje 

električne energije na lokacije, ki so s stališča rabe prostora, razpoložljive infrastrukture, 

družbene sprejemljivosti in vpetosti v elektroenergetsko omrežje za distribucijo električne 

energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije; 

 spodbujanje (predpisi, finančne spodbude in demonstracijski projekti) uvajanja aktivnih 

omrežij s ciljem večje prilagodljivosti, dostopnosti, zanesljivosti in ekonomičnosti 

obratovanja distribucijskega omrežja. 

Podporno okolje 

Za dosego ciljev podprograma omrežje za distribucijo električne energijo so potrebni naslednji 

ukrepi: 

 zagotavljanje pogojev za izvedbo in izvedba ključnih projektov NEP na področju razvoja 

omrežja za distribucijo električne energije: 

o prenova metodologije za izračun omrežnine, ki bo vključevala razvojno 

komponento in stimulacije za izboljševanje kakovosti oskrbe ter uvajanje 

dinamičnih tarif za obračun omrežnine (tudi stroške za uvajanje aktivnih omrežij, 

vključno z inteligentnimi merilnimi napravami); 

o finančne spodbude za ciljno usposabljanje za razvoj aktivnih omrežij; 

o spodbujanje sodelovanja distribucijskih podjetij pri izvedbi projektov in tudi 

izvedba projektov v strateških partnerstvih; 

o vzpostavitev specializiranih ekip za pospešeno uvajanje aktivih omrežij v 

Sloveniji; 

o izvedba ključnih projektov NEP na področju razvoja omrežja za distribucijo 

električne energije (obnova, širitev in ojačitev distribucijskega omrežja glede na 

projekte, ki se pripravljajo v okviru razvojnih načrtov distribucij ter za druge 

razpršene vire električne energije opredeljene v ostalih strateških načrtih (AN 

OVE, lokalnih energetskih konceptih, pospešeno uvajanje aktivnih omrežij itn.); 

 dopolnitve metodologije za pripravo in vrednotenje investicij javnega značaja s predpisom, 

ki ureja pripravo in vrednotenje investicijskih projektov v podjetjih v pretežni državni lasti 

in za prejemnikih državnih pomoči; 

 priprava pravilnikov za metode vrednotenja ekonomičnosti in poenotenje tehničnih pravil 

in postopkov za vzdrževanje, obnovo in izgradnjo omrežja za distribucijo električne 

energije; 

 posodobitev in uskladitev pravnega okvira, vključno s postopki, ki bo omogočil 

učinkovitejšo umeščanje elektroenergetskih objektov v prostor87; 

 priprava in sprejem uredbe in drugih potrebnih pravnih podlag o kriterijih za uporabo 

podzemnih elektroenergetskih povezav, ki bo opredelila jasne in uravnotežene kriterije; 

 dopolnitev pravnega okvira, ki bo omogočil poenotenje pogojev za priključevanje končnih 

odjemalcev in razpršenih virov proizvodnje električne energije na distribucijsko omrežje; 

                                                 
87

  Glej podprogram Prostorsko načrtovanje. 
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 priprava pravnih aktov za preprečevanje vgradnje in uporabe naprav (vključno s 

proizvodnimi napravami), ki imajo negativen vpliv na kakovost napetosti v 

distribucijskem omrežju; 

 poenostavitev priključevanja na omrežje novih enot razpršene proizvodnje električne 

energije (priloga SONDO): 

o določitev minimalnih tehničnih zahtev za najmanjše naprave (minimalne 

administrativne in tehnične zahteve za naprave do 11 kW – po SIST EN 50438); 

o zagotovitev poenostavljenih postopkov priključitve na omrežje za najmanjše 

naprave (do 11 kW); 

o tipizirani priklop za naprave do 1 MW, ki upošteva karakteristike posameznih 

naprav in stanje omrežja v točki priklopa; 

o usposabljanje pristojnih oseb za vodenje poenostavljenih in tipiziranih postopkov 

priključitve naprav; 

 načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja: 

o sistematično in pravočasno vključevanje novih enot razpršene proizvodnje 

električne energije v načrte za razvoj distribucijskega omrežja; 

o sistematično in pravočasno načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja glede 

pričakovanega povečanega števila električnih avtomobilov; 

o izdelava seznama prednostnih lokacij za izgradnjo novih enot razpršene 

proizvodnje električne energije, ki so s stališča rabe prostora, razpoložljive 

infrastrukture, družbene sprejemljivosti in vpetosti v elektroenergetsko omrežje za 

distribucijo električne energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije; 

o zagotovitev sredstev za izvedbo priklopov razpršene proizvodnje. 

 pri izgradnji priključnih daljnovodov do novih enot za proizvodnjo električne energije 

moči nad 1 MW razširitev garancije s strani investitorja, ki jo opredeljujejo Sistemska 

obratovalna navodila distribucijskega omrežja električne energije (SONDO), tako da bo 

garantirala povrnitev stroškov ojačitve omrežja tudi v primeru, ko investitor v proizvodni 

objekt odstopi od gradnje; 

 dopolnitev aktov (EZ in SONDO), ki bo omogočila vzpostavitev tarifnega sistema za 

obračun stroškov priklopa razpršenih virov električne energije do 1 MW na distribucijsko 

omrežje; 

 priprava potrebnih pravnih podlag za pospešeno uvajanje aktivnih omrežij, uvedbo 

pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije in zagotovili 

vodilno vlogo upravljavcem omrežja za distribucijo električne energije pri združevanju 

meritev porabe električne energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode (obvezni 

delež pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije, ki jih 

mora zagotoviti SODO – 20 % do 2012, 80 % do 2014, 100 % do 2016); 

 pospešeno uvajanje pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih električne 

energije: 

o izdelava načrta pospešenega uvajanja pametnih merilnih in obračunskih naprav, 

o izvedba načrta pospešenega uvajanja pametnih merilnih in obračunskih naprav (ko 

bo z novimi napravami opremljeno 20 % vseh gospodinjskih odjemalcev v 

Sloveniji predvidena je evaluacija in eventualne korekcije v izvedbi). 

 vzpostavitev sistema referenčnih kazalnikov za spremljanje minimalnih standardov oskrbe 

z električno energijo (AGEN-RS) ter spremljanje izpolnjevanja standardov oskrbe z 

električno energijo; 

 popolna podjetniška in lastniška ločitev reguliranih od tržnih dejavnosti na področju 

distribucije električne energije, s predvidenim povečanjem deleža državnega lastništva v 

reguliranih dejavnostih na 100 % in zmanjšanjem državnega lastništva v tržnih 

dejavnostih; 

 uveljaviti pravno in funkcionalno ločitev med tržnimi in reguliranimi dejavnostmi v 

elektrodistribucijskih podjetjih. Ločitev bo potekala tako, da bodo obstoječa 
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elektrodistribucijska podjetja s 1.1.2011 izčlenila dejavnosti nakupa in prodaje električne 

energije v hčerinske družbe; 

 spodbujanje širitev dejavnosti podjetij za distribucijo električne energije: spodbujanje 

razvoja in izvajanja programov URE v podjetjih za distribucijo električne energije (vsa 

podjetja); 

 krepitev zmogljivosti in novih znanj za pripravo in izvedbo projektov88; 

 spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem nadaljnjega razvoja in prenosa 

znanja na področju energetik89. 

 
Tabela 32: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Omrežje za distribucijo 

električne energije 

Naloga Rok Odgovornost 

Zagotavljanje pogojev za izvedbo in izvedba ključnih projektov NEP na 
področju razvoja omrežja za distribucijo električne energije: 

Prenova metodologije za izračun omrežnine 
Finančne spodbude za ciljno usposabljanje za razvoj aktivnih 
omrežij 
Spodbujanje sodelovanja distribucijskih podjetij pri izvedbi 
projektov v strateških partnerstvih 
Vzpostavitev specializiranih ekip za pospešeno uvajanje aktivih 
omrežij v Sloveniji 
Izvedba ključnih projektov razvoja distribucijskih omrežij 

2011, trajno 

MG, MF, AGEN-
RS, SODO, 

Distribucijska 
podjetja 

Izvedba ključnih projektov NEP na področju razvoja omrežja za 
distribucijo električne energije (obnova, širitev in ojačitev 
distribucijskega omrežja glede na projekte, ki se pripravljajo v 
okviru razvojnih načrtov distribucij ter za druge razpršene vire 
električne energije opredeljene v ostalih strateških načrtih, 
pospešeno uvajanje aktivnih omrežij itn.) 

 
SODO, 

Distribucijska 
podjetja 

Dopolnitve metodologije za pripravo in vrednotenje investicij javnega 
značaja s predpisom, ki ureja pripravo in vrednotenje investicijskih 
projektov v podjetjih v državni lasti oz prejemnikov državnih pomoči 

2011 MG, MF 

Priprava in sprejem uredbe in drugih potrebnih pravnih podlag o 
kriterijih za uporabo podzemnih elektroenergetskih povezav, ki bo 
opredelila jasne in uravnotežene kriterije 

2011 
MG, AGEN-RS, 

SODO 

Dopolnitev pravnega okvira, ki bo omogočil poenotenje pogojev za 
priključevanje končnih odjemalcev in razpršenih virov proizvodnje 
električne energije na distribucijsko omrežje; 

2011 
MG, AGEN-RS, 

SODO 

Priprava pravnih aktov za preprečevanje vgradnje in uporabe naprav 
(vključno s proizvodnimi napravami), ki imajo negativen vpliv na 
kakovost napetosti v distribucijskem omrežju 

2011 
MG, AGEN-RS, 

SODO 

Priprava pravilnikov za metode vrednotenja ekonomičnosti in 
poenotenje tehničnih pravil in postopkov za vzdrževanje, obnovo in 
izgradnjo omrežja za distribucijo električne energije 

2011 
MG, AGEN-RS, 

SODO 

Poenostavitev priključevanja na omrežje novih enot razpršene 
proizvodnje električne energije: 

Določitev minimalnih tehničnih zahtev za najmanjše naprave 
(minimalne administrativne in tehnične zahteve za naprave do 11 
kW – po SIST EN 50438) 
Zagotovitev poenostavljenih postopkov priključitve na omrežje za 
najmanjše naprave (do 11 kW) 
Tipizirani priklop za naprave do [1] MW, ki upošteva karakteristike 
posameznih naprav in stanje omrežja v točki priklopa 
Usposabljanje pristojnih oseb za vodenje poenostavljenih in 
tipiziranih postopkov priključitve naprav 

2011 
SODO, AGEN-

RS, MG 
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  Glej podprogram Izobraževanje in usposabljanje. 
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  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja za sistematično in 
pravočasno: 

Vključevanje novih enot razpršene proizvodnje električne energije 
v načrte za razvoj distribucijskega omrežja 
Razvoj polnilne infrastrukture za električna vozila 

trajno 
SODO, 

distribucijska 
podjetja, Borzen 

Izdelava seznama prednostnih lokacij za izgradnjo novih enot 
razpršene proizvodnje električne energije, ki so s stališča rabe 
prostora, razpoložljive infrastrukture, družbene sprejemljivosti in 
vpetosti v elektroenergetsko omrežje za distribucijo električne 
energije najprimernejše za proizvodnjo električne energije 

2012 

SODO, MOP, 
MG, 

distribucijska 
podjetja 

Zagotovitev sredstev za izvedbo priklopov razpršene proizvodnje 
Trajno 

AGEN-RS, MG, 
SODO 

Razširitev garancije s strani investitorja za izvedbo projektov (nad 
1 MW), ki jo opredeljuje SONDO, tako da bo garantirala povrnitev 
stroškov ojačitve omrežja tudi v primeru, ko investitor odstopi od 
gradnje 

2011 SODO, MG 

Dopolnitev aktov (EZ in SONDO), ki bo omogočila vzpostavitev 
tarifnega sistema za obračun stroškov priklopa razpršenih virov 
električne energije do 1 MW na distribucijsko omrežje 

2011 
MG, AGEN-RS, 

SODO 

Dopolnitev pravnega okvira, ki bo omogočil poenotenje pogojev za 
priključevanje končnih odjemalcev na distribucijsko omrežje 2011 

SODO, 
distribucijska 

podjetja 

Priprava potrebnih pravnih podlag za pospešeno uvajanje aktivnih 
omrežij, uvedbo pametnih merilnih in obračunskih naprav pri 
odjemalcih električne energije in zagotovili vodilno vlogo 
upravljavcem omrežja za distribucijo električne energije pri 
združevanju meritev porabe električne energije, zemeljskega plina, 
daljinske toplote in vode (obvezni delež pametnih merilnih in 
obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije, ki jih mora 
zagotoviti SODO – 100 % do 2017) 

2011 

MG, AGEN-RS, 
SODO, 

distribucijska 
podjetja 

Pospešeno uvajanje pametnih merilnih in obračunskih naprav pri 
odjemalcih električne energije: 

  

Izdelava načrta pospešenega uvajanja pametnih merilnih in 
obračunskih naprav 2011 

SODO, 
distribucijska 

podjetja 

Izvedba načrta pospešenega uvajanja pametnih merilnih in 
obračunskih naprav (ko bo z novimi napravami opremljeno 20 % 
vseh gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji predvidena je evaluacija 
in eventualne korekcije v izvedbi) 

do 2017 
SODO, 

distribucijska 
podjetja 

Določitev in spremljanje referenčnih vrednostnih kazalnikov 
minimalnih standardov oskrbe z električno energijo 

trajno AGEN-RS, SODO 

Spremljanje uspešnosti priprave in izvedbe projektov NEP, kot 
kriterija uspešnosti upravnih in nadzornih organov podjetij v pretežni 
državni lasti 

trajno 

MG, AGEN-RS, 
SODO, 

distribucijska 
podjetja 

Popolna podjetniška in lastniška ločitev reguliranih od tržnih 
dejavnosti na področju distribucije električne energije,  
Povečanje deleža državnega lastništva v reguliranih dejavnostih na 
100 % in zmanjšanjem državnega lastništva v tržnih dejavnostih 

2011 

MG, AGEN-RS, 
SODO, 

distribucijska 
podjetja 

Spodbujanje razvoja in izvajanja programov URE v podjetjih za 
distribucijo električne energije (vsa podjetja) 

trajno 
distribucijska 

podjetja, SODO 

Krepitev zmogljivosti in novih znanj za pripravo in izvedbo projektov 
trajno 

distribucijska 
podjetja 

Spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
kontinuitete znanja na področju energetike, ter prenosa znanja in 

tehnologij v domačo industrijo90 
trajno 

MVŠZT, MG, 
MOP, univerze, 

raziskovalne 
institucije 
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  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Vzpostavitev medresorskega vladnega telesa pod vodstvom 
Ministrstva za gospodarstvo (Direktorata za energijo) z jasnimi 
pooblastili za odstranjevanje administrativnih ovir in pospešitev 
izvedbe projektov (obnova in razvoj omrežja, izboljšanje kakovosti in 
razvoj prilagojen predvideni večji rabi in proizvodnji energije na 
distribucijskem omrežju električne energije, uvajanje aktivnih omrežij) 
na področju razvoja omrežja za distribucijo električne energije v 
Sloveniji; 

2011 Vlada RS/MG 

Ključni infrastrukturni projekti 

 Tabela 33: Pričakovane investicije v Omrežje za distribucijo električne energije 

Projekti / Objekti Predviden rok 

Visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, 
KBV 2x110 kV - novogradnje in rekonstrukcije,  

po projektih91 

Razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN po projektih 

Ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV omrežja in povečanje zmogljivosti 
ter obnove RTP 110 kV/SN do l. 2020:  

do 2020 

7.000 km novih SN vodov po projektih 

5.600 km rekonstrukcije SN vodov po projektih 

40 novih razdelilnih SN postaj po projektih 

35 rekonstrukcij razdelilnih SN postaj po projektih 

5.300 novih TP SN/0,4 kV po projektih 

2.200 rekonstrukcij TP SN/0,4 kV po projektih 

3.700 km novih NN vodov po projektih 

8.300 km rekonstrukcij NN vodov po projektih 

Prehod na aktivna omrežja in vodenje omrežij: do 2020 

Avtomatizacija in vodenje SN omrežja po projektih 

Obratovanje SN omrežja – ozemljevanje nevtralne točke po projektih 

Pospešeno uvajanje aktivnih omrežij, pametnih merilnih in 
obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije in razpršenih 
proizvajalcih  

po projektih 

Distribucijski centri vodenja in klicni centri po projektih 

TK infrastruktura po projektih 

Sistemi merjenja električne energije po projektih 

Informacijska podpora  po projektih 

Akterji podprograma 

 Vlada RS: koordinacija usklajevanja vseh potrebnih dejavnosti državnih organov za 

doseganje zastavljenih ciljev, vzpostavitev medresorskega telesa pod vodstvom 

Ministrstva za gospodarstvo (Direktorata za energijo) z jasnimi pooblastili za 

odstranjevanje administrativnih ovir in pospešitev izvedbe projektov; 

 MG: priprava in dopolnitev zakonodaje, koordinacija ključnih aktivnosti programa; 

 MOP: priprava in dopolnitev zakonodaje, učinkovito vodenje postopkov umeščanja v 

prostor; 

 MF: priprava in dopolnitev zakonodaje (pripravo in vrednotenje investicij javnega 

značaja); 
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  Skladno z razvojnimi načrti podjetij. 
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 AGEN-RS: regulacija dejavnosti SODO, priprava in dopolnitev aktov, spremljanje izvedbe 

ključnih projektov; 

 SODO: načrtovanje razvoja in izvajanje načrta razvoja distribucijskega omrežja, priprava in 

dopolnitev zakonodaje, koordiniranje izvedbe ključnih projektov, učinkovito vodenje 

postopkov umeščanja v prostor; 

 Distribucijska podjetja: načrtovanje razvoja distribucijskega omrežja, zagotavljanje 

finančnih virov za izvedbo in izvajanje načrta razvoja, krepitev zmogljivosti in novih znanj 

za izvedbo projektov, učinkovito vodenje postopkov umeščanja v prostor; 

 Borzen: zagotavljanje preglednega trgovanja z električno energijo v Sloveniji, spremljanje 

podatkov o načrtovanih projektih razpršene proizvodnje električne energije; 

 MVŠZT: Spodbujanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 

kontinuitete znanja na področju jedrske tehnologije; 

Financiranje 

Stroški financiranja v obdobju 2011-2030 za distribucijsko omrežje električne energije znašajo 

4.880 mio EUR. 

Financiranje investicij mora biti razdelano v razvojnih načrtih po virih financiranja, s čemer bodo 

določena tudi potrebna sredstva iz naslova omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja92. 

Poleg sredstev za vzdrževanje, obnovo in izgradnjo distribucijskega omrežja v skladu z razvojnim 

načrtom je potrebno zagotoviti sredstva za uvajanje aktivnih omrežij in večji obseg razpršene 

proizvodnje električne energije na distribucijskem omrežju. Zagotovitev potrebnih finančnih 

sredstev za izvedbo priklopov razpršene proizvodnje in ojačenje omrežja 

Vir sredstev so lastna sredstva energetskih podjetij, (vir je omrežnina za uporabo omrežja za 

distribucijo električne energije), evropska sredstva (Evropskega energetskega programa za oživitev 

gospodarstva in drugi programi oz. skladi). 

Spremljanje izvedbe podprograma 

Osnove za spremljanje učinkov novogradenj in rekonstrukcij distribucijskega omrežja električne 

energije so: 

 izhodiščno stanje posameznega dela omrežja, ki se pred posegom odraža z doseženo 

ravnjo kakovosti oskrbe z električno energijo. Kakovost oskrbe z električno energijo 

zajema: 

o komercialno kakovost oziroma kakovost storitev, ki jih podjetje ponuja 

uporabnikom omrežja, 

o neprekinjenost napajanja in 

o kakovost napetosti. 

 načrtovana raven kakovosti oskrbe z električno energijo, ki bo predvidoma dosežena z 

rekonstrukcijami in novogradnjami in je določena v investicijski dokumentaciji. 

Doseganje ciljnih vrednosti spremlja AGEN-RS. Učinki novogradenj in rekonstrukcij se bodo 

vrednotili na osnovi analiz obratovanja posameznega dela distribucijskega omrežja ter oskrbe 

odjemalcev ob ugotavljanju skladnosti dejanskega in načrtovanega stanja. Dosežene vrednosti 
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  Glej tudi podprogram Davki in regulirane cene. 
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zanesljivosti oskrbe, kakovosti napetosti in komercialne kakovosti bodo morale ustrezati veljavnim 

regulatornim okvirom za posamezno distribucijsko omrežje. 

Predlog kazalcev za spremljanje uspešnosti izvajanja predlaganih ukrepov NEP za področje 

prenosa prikazuje spodnja tabela. 

Tabela 34: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Omrežje za distribucijo električne energije 

Cilj Kazalec Enota 

Pospešeno uvajanje pametnih merilnih in 
obračunskih naprav 

Izvedba v skladu s časovnim 
načrtom 

Delež opremljenosti s pametnimi 
merilnimi napravami 

[da/ne] 
 

[%] 
 

Pospešeno uvajanje aktivnih omrežij Realizacija planiranih investicij 
glede na sprejeti načrt  

[%] 

Zmanjšanje stroškov obratovanja in 
vzdrževanja na enoto dolžine omrežja ob enaki 
ali višji zanesljivosti napajanja 

Zmanjšanje specifičnih stroškov 
obratovanja in vzdrževanja na 

enoto dolžine DV 

[%] 

Neprekinjenost napajanja SAIDI – indeks povprečnega 
trajanja prekinitev v sistemu 

SAIFI – indeks povprečne frekvence 
prekinitev v sistemu 

[minute na odjemalca] 
*število prekinitev na 

odjemalca (nenačrtovanih in 
načrtovanih)+ 

Zagotavljanje kakovosti napetosti po SIST EN 
50160 za distribucijsko omrežje (110 kV nivo) 

Meritve kakovosti napetosti po 
SIST EN 50160 

rezultati 

Splošna kakovost Skupno število vseh pritožb v zvezi 
s kakovostjo 

Skupni delež upravičenih pritožb v 
zvezi s kakovostjo 

*število] 
 

[%] 
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9 Oskrba z zemeljskim plinom  

Cilji podprograma 

Za dolgoročno, zanesljivo in učinkovito izvajanje dejavnosti prenosa zemeljskega plina po 

plinovodnem omrežju so definirani naslednji cilji: 

 zanesljiva oskrba obstoječih in novih odjemalcev zemeljskega plina vključno s porabo 

zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije in toplote; 

 razvoj prenosnih zmogljivosti plinovodnega sistema v smeri dodatne diverzifikacije 

dobavnih poti do obstoječih in novih virov zemeljskega plina ter skladiščnih zmogljivosti 

za večjo zanesljivost in konkurenčnost dobav; 

 optimalen razvoj in izvedba investicij v prenosno omrežje zemeljskega plina; 

 učinkovito trženje novih prenosnih zmogljivosti. 

Strategija podprograma 

Za doseganje ciljev bo Vlada RS prednostno zagotavljala podporno okolje za realizacijo 

infrastrukturnih projektov za: 

 zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s krepitvijo omrežja v Sloveniji z: 

o realizacijo infrastrukturnih projektov, ki omogočajo zadostne prenosne 

zmogljivosti in približevanje infrastrukturnemu standardu N-1;  

o odpravljanjem ozkih grl v omrežju; 

o omogočanjem dvosmernega pretoka v povezovalnih odsekih plinovodnega 

omrežja s sosednjimi prenosnimi omrežji;  

 priključitev novih odjemalcev: 

o razvojem omrežja, ki bo omogočalo priključitev novih odjemalcev – večjih enot za 

proizvodnjo električne energije in industrijskih sistemov za SPTE; 

o plinifikacijo še neplinificiranih delov države. 

 dodatno diverzifikacijo dobavnih poti za dostop do obstoječih in novih virov zemeljskega 

plina ter večjo konkurenčnost s: 

o priključitvijo na nove mednarodne plinovodne povezave; 

o zagotavljanjem povezav z UZP terminali v regiji;  

o dostopom do novih razpoložljivih skladiščnih zmogljivosti v regiji; 

 konkurenčnost oskrbe z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji z: 

o doseganjem visoke izkoriščenosti prenosnih in distribucijskih zmogljivosti; 

 analizo možnosti za skladiščenje ZP v Sloveniji. 

Zastavljeni cilji bodo doseženi ob upoštevanju naslednjih usmeritev: 

 zagotavljanje dolgoročne zanesljivosti oskrbe in nadaljnji razvoj oskrbe odjemalcev v 

Sloveniji z zemeljskim plinom; 

 zagotavljanje ustreznih pogojev za gradnjo ustreznih zmogljivosti prenosa tako za domači 

kot tudi evropski trg z zemeljskim plinom;  

 spodbujanje izgradnje infrastrukture, ki prispeva k dodatnemu izboljšanju zanesljivosti 

oskrbe in večji konkurenčnosti dobav; 

 vključevanje v mednarodne projekte (načrtovane mednarodne plinovodne povezave, UZP 

terminali v regiji) za diverzifikacijo dobavnih virov in oskrbovalnih poti ter izvajanje 

tranzita zemeljskega plina preko ozemlja države; slednje poleg zagotavljanja ustreznega 

obsega prihodkov od tranzita dodatno prispeva k zagotavljanju zanesljivosti oskrbe; 
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 odločanje o izvedbi projektov temelji na povpraševanju po prenosnih zmogljivostih in 

ekonomski upravičenosti vlaganj; 

 v kolikor so projekti plinifikacije še neplinificiranih delov države utemeljeni s stališča 

spodbujanja enakomernega regionalnega razvoja in so za to zagotovljena posebna 

namenska finančna sredstva, lahko ta sredstva predstavljajo vir za pokrivanje 

nesorazmernih stroškov pri realizaciji infrastrukturnih projektov; 

 pri izpolnjevanju infrastrukturnega standarda N-1 je dolgoročen cilj doseganje tega 

standarda z ekonomsko sprejemljivimi stroški; 

 za lažje umeščanje v prostor je treba v največji možni meri izkoristiti obstoječe 

infrastrukturne koridorje za načrtovano prenosno plinovodno omrežje. 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

 razvojno usmerjeno oblikovanje omrežnin za izvedbo zastavljenih ciljev NEP: z 

zastavljenimi cilji NEP-a je potrebno uskladiti obseg sredstev znotraj (3-letnega obdobja) 

regulatornega okvira, da bodo omogočila učinkovito izvajanje infrastrukturnih projektov 

za doseganje zastavljenih ciljev;  

 izboljšanje učinkovitosti postopkov umeščanja linijskih objektov v prostor93, zlasti 

varovanje koridorjev za načrtovano prenosno plinovodno omrežje; 

 mehanizmi za spremljanje realizacije investicij; 

 ustrezna davčna politika za spodbujanje uporabe zemeljskega plina, še posebej v prometu.  

Podporno okolje 

Podporno okolje na področju oskrbe z zemeljskim plinom vključuje naslednje ukrepe: 

 spremljanje izvajanja infrastrukturnih projektov za: 

o realizacijo infrastrukturnih projektov, ki omogočajo ekonomsko sprejemljivo 

doseganje infrastrukturnega standarda N-1;  

o odpravljanje ozkih grl v omrežju; 

 priprava dokončne analize možnosti skladiščenja zemeljskega plina na ozemlju države in 

sprejem odločitve o morebitni izgradnji podzemnega skladišča, vključno s presojo 

alternativnih možnosti za skladiščenje; 

 ureditev lastniške strukture sistemskega operaterja zemeljskega plina za zagotavljanje 

neodvisnosti skladno z določbami Direktive 2009/73/ES tretjega zakonodajnega paketa za 

trg zemeljskega plina94; 

 določitev pooblaščenega organa odgovornega za izvajanje ukrepov za zagotavljanje 

zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom [AGEN-RS ali MG]; 

 priprava načrta preventivnih ukrepov, vključno z ukrepi za zmanjšanje ugotovljenih 

tveganj, in načrta za izredne razmere z ukrepi za zmanjšanje učinka motenj v oskrbi z 

zemeljskim plinom na nacionalni oziroma regionalni ravni; 

 regionalno sodelovanje sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina;  

 priprava mehanizma, ki bo za primere kriznih stanj pri večjih odjemalcih zemeljskega 

plina spodbujal uporabo alternativnih nadomestnih (tekočih) goriv. 

Tabela 35: Naloge, roki, odgovorna institucija podprograma Oskrba z zemeljskim plinom 

Naloga Rok Odgovornost 

Spremljanje izvajanja infrastrukturnih projektov   MG 

                                                 
93

 Glej podprogram Prostorsko načrtovanje. 
94

  Glej podprogram Trg z električno energijo in zemeljskim plinom. 
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Naloga Rok Odgovornost 

Ureditev lastniške strukture sistemskega operaterja 
prenosnega omrežja zemeljskega plina skladno z določili 
veljavne direktive 

2012/2013 MG 

Regionalno sodelovanje sistemskega operaterja prenosnega 
omrežja zemeljskega plina 

trajno MG/AGEN-
RS/pooblaščeni 

organ 

Priprava mehanizma za uporabo alternativnih nadomestnih 
(tekočih) goriv pri večjih odjemalcih zemeljskega plina 

2012 Pooblaščeni organ 

Določitev organa, ki bo odgovoren za izvajanje ukrepov za 
zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom 

3 mesece po uveljavitvi 
uredbe 

Vlada RS 

Uvrstitev zemeljskega plina med strateške surovine – analiza 
smiselnosti 

2015 MG/Vlada RS 

Priprava dokončne analize možnosti skladiščenja zemeljskega 
plina na ozemlju države 

2012 Dobavitelj ZP/ 
MG/pooblaščeni 

organ 

Sprejem odločitve o izgradnji skladišča 2015  

Ključni infrastrukturni projekti 

Predvidena je izvedba naslednjih ključnih projektov. 

Izgradnja infrastrukturnih objektov za povečanje zanesljivosti oskrbe: 

 v primeru prekinitve na posamezni največji plinski infrastrukturi na dan izjemno velikega 

povpraševanja po plinu, ki se po statistični verjetnosti pojavlja enkrat v 20-ih letih (npr. 

največjega povezovalnega plinovoda za dobavo zemeljskega plina) mora preostala 

infrastruktura (N-1) zagotoviti zadostno prenosno zmogljivost za pokritje skupnih potreb 

po energentu na zaključenem območju v 60-dnevnem obdobju izjemno velikega 

povpraševanja v najhladnejših obdobjih. Načrtovani projekti so opredeljeni v tabeli (Tabela 

36); 

 na meddržavnih povezovalnih plinovodnih povezavah mora sistemski operater skladno s 

tehničnimi možnostmi zagotoviti omogočanje dvosmernega pretoka zemeljskega plina na 

stroškovno učinkovit način vsaj v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje standarda oskrbe. 

Načrtovani projekti so opredeljeni v tabeli (Tabela 36). 

 krepitev zmogljivosti na odsekih, kjer se pojavlja prezasedenost obstoječega omrežja; 

Priključitev novih odjemalcev in povečanje odjema: 

 razvoj omrežja, ki bo omogočalo priključitev novih večjih odjemalcev – večjih enot za 

proizvodnjo električne energije in industrijskih sistemov za SPTE (M5 in R51 Vodice – Jarše 

– TE-TOL in MRP TE-TOL idr.); 

 plinifikacija še neplinificiranih delov države (R45 Novo mesto – Črnomelj, M5 Jarše – Novo 

mesto, M6 Ajdovščina – Koper); 

 povečanje odjema obstoječih odjemalcev; 

Izvedba infrastrukturnih projektov za vključevanje v načrtovane mednarodne projekte in trge.  

Usklajeno z dinamiko mednarodnih projektov je predvideno prednostno vključevanje v naslednje 

načrtovane plinovodne povezave v regiji, vključno s povezavami na UZP terminale in dostopom 

do skladiščnih zmogljivosti:  

 plinovod Južni tok; 

 plinovod Nabucco; 

 plinovod TAP; 

 plinovod TGL; 

 UZP terminali: Krk in drugi. 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 98 
 

 

Slika 3: Plinovodno omrežje z načrtovanimi investicijami do leta 2020 

Tabela 36: Pričakovani odziv akterjev podprograma Oskrba z zemeljskim plinom 

Objekt Predvideno leto 
izgradnje 

N-1 
kazalec 

Dvosmerni 
pretok 

Mednarodne 
povezave 

Kompresorske postaje     

KP Kidričevo 1. faza (50 bar, 3. enota) 2016*   da 

KP Kidričevo 2. faza (70 bar) 2016*   da 

KP na M2/1 (70 bar) do 2020*    

KP Rogatec do 2020*    

Prenosni plinovodi     

M1/1 Kidričevo – Rogatec 2010   da 

M1/1 Ceršak – Kidričevo 2011   da 

M2/1 Rogaška Slatina – Trojane 2013  omogoča da 

M2/1 Trojane – Vodice 2013  omogoča da 

M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-TOL 2014    

M3/1 Kalce – Ajdovščina do 2020* izboljšuje  da 

M3/1 Ajdovščina – Miren do 2020* izboljšuje omogoča da 

M3/1 Kalce – Vodice do 2020* izboljšuje  da 

M6 Ajdovščina – Lucija do 2020*    

M8 Kalce – Jelšane do 2020* bistveno 
izboljšuje 

 da 

M9a Kidričevo – Lendava do 2020* bistveno 
izboljšuje 

 da 

M9b Kidričevo – Vodice do 2020* bistveno 
izboljšuje 

  

M10 Vodice – Žirovnica – Rateče do 2020* bistveno 
izboljšuje 

omogoča da 

Interkonektor SLO – Madžarska: Pince 
– Kidričevo 

do 2020* izboljšuje omogoča  

* Terminski plani gradnje vseh treh sekcij prenosnega plinovoda M3/1, plinovodov M6, M8, M9a , M9b, 

M10 in R15/1 ter ostalih kompresorskih postaj bodo prilagojeni končnim odločitvam o gradnji 

mednarodnih plinovodnih projektov za diverzifikacijo virov oskrbe in dobavnih poti slovenskega 
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energetskega trga ter tranzit (LNG terminal na Hrvaškem, Južni tok, interkonekcija slovenskega in 

madžarskega prenosnega plinovodnega omrežja), zato so predvidena leta izgradnje podana zgolj 

orientacijsko. 

Akterji 

Za izvedbo tega podprograma so ključni naslednji akterji:  

 Vlada RS; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: zakonodaja, podpora regionalnemu sodelovanju, ukrepi za 

zanesljivost oskrbe, načrtovanje zanesljivosti oskrbe; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: umeščanje v prostor; 

 Javna agencija RS za energijo: reguliranje omrežnine in tarif za uporabo prenosnega 

omrežja zemeljskega plina; 

 Sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega plina: izvajanje strategije NEP na 

področju prenosa zemeljskega plina ter načrta razvoja skladno s strateškimi dokumenti 

države, Vlade RS, pravnim okvirjem EU in odločitvami tržnih subjektov (povpraševanjem 

po prenosnih zmogljivostih), ob hkratnem zagotavljanju konkurenčnosti gospodarstva; 

 Dobavitelj zemeljskega plina: zagotavljanje skladiščnih zmogljivosti in diverzifikacije 

dobavnih virov. 

Financiranje 

Predvidena skupna sredstva za realizacijo ključnih infrastrukturnih projektov prenosnega 

plinovodnega omrežja (Tabela 36) znašajo približno 1,65 milijarde EUR, pri čemer na 

kompresorske postaje odpade 200 milijonov EUR, na prenosne plinovode pa 1,45 milijarde EUR. 

Ta znesek se nanaša samo na navedene projekte (novogradnje) in ne predstavlja vseh naložb v 

prenosno omrežje zemeljskega plina. Predvideni investitor projektov je sistemski operater 

prenosnega omrežja, podjetje Geoplin plinovodi.  

Predvideni učinki izvedbe projektov so doseganje zastavljenih ciljev iz podprograma za področje 

oskrbe z zemeljskim plinom in posredno ciljev NEP kot celote. 

Vir financiranja so lastna sredstva podjetja in posojila, ki ji bo podjetje za realizacijo projektov 

najelo. Za sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina predstavlja glavni 

finančni vir za pokrivanje upravičenih stroškov in reguliranega donosa omrežnina, ki jo za 

aktualno regulatorno obdobje določa regulator.  

Dodatna sredstva predstavljajo tudi sredstva iz evropskih skladov – v letu 2010 so bila za tri 

plinovodne odseke od avstrijske meje do Ljubljane pridobljena evropska sredstva Evropskega 

energetskega programa za oživitev gospodarstva v višini 40 milijonov EUR. 

Sredstva za vlaganje v prenosno plinovodno omrežje se podrobno opredeli v vsakokratnem 

Razvojnem načrtu sistemskega operaterja prenosnega plinovodnega omrežja in letnih poslovnih 

načrtih podjetja. 
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Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 37: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Oskrba z zemeljskim plinom 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje infrastrukturnega standardna N-1 po časovnici opisno 

Zanesljivost dobav evidentiranje pojavov, trajanje redukcij, 
izvedba ukrepov za zagotavljanje 

zanesljivosti 

opisno 

Razpoložljivosti prenosnih zmogljivosti na vstopnih in 
izstopnih točkah prenosnega sistema 

delež [%] 

Največja dnevna fizična uporaba prenosne zmogljivosti na 
relevantnih vstopnih in izstopnih točkah prenosnega 
sistema 

delež  
prenosna zmogljivost 

[%] 
[Sm

3
/dan] 
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10 Tekoča goriva 

Cilji podprograma 

Cilji slovenske energetske politike za tekoča goriva so: 

 zagotoviti zanesljivo, kakovostno in za okolje sprejemljivo oskrbo Slovenije s tekočimi 

gorivi;  

 zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z ustreznimi rezervami tekočih goriv; 

 povečanje deleža OVE v oskrbi s tekočimi gorivi; 

 raziskave za evidentiranje nahajališč tekočih goriv v Sloveniji. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev podprograma tekoča goriva bo Vlada RS zagotovila ustrezno podporno okolje, ki 

bo omogočalo: 

 pospešeno prenovo, širitev in izgradnjo novih skladiščnih zmogljivosti za obvezne naftne 

zaloge v Republiki Sloveniji; 

 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri 

energije95 ter nizkoogljičnimi viri energije; 

 uvajanje biogoriv in ostalih OVE v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil96; 

 proizvodnjo biogoriv, zlasti biogoriv druge generacije; 

 razvoj trajnostnih biogoriv, zlasti biogoriv druge generacije. 

Ključne usmeritve podprograma so: 

 zagotoviti 90 do 100 % lastnih blagovnih rezerv surove nafte in tekočih goriv; 

 zagotoviti skladiščne zmogljivosti obveznih naftnih zalog v Republiki Sloveniji in redno 

obnavljanje zalog v skladu z evropskimi smernicami; 

 zagotavljati trajnostne kriterije pri rabi in proizvodnji biogoriv; 

 prednostno usmerjanje razvoja in proizvodnje biogoriv v biogoriva druge generacije; 

 spodbujati nadaljnje raziskave za evidentiranje eventualnih nahajališč ogljikovodikov v 

Republiki Sloveniji; 

 jasno usmerjanje porabnikov k zamenjavi sistemov ogrevanja na kurilno olje s sistemi na 

OVE (kotli na lesno biomaso, sprejemniki sončne energije in toplotne črpalke, sistemi 

daljinskega ogrevanja na OVE) ali vire z nizkimi emisijami toplogrednih plinov (SPTE z 

visokim izkoristkom, izraba odpadne toplote); 

 izpolnjevanje ciljev glede rabe biogoriv v prometu. 

Ključni elementi podpornega okolja tega podprograma do leta 2020 so: 

 zagotavljanje izvedbe investicij v prenovo, širitev in gradnjo novih skladiščnih zmogljivosti 

obveznih naftnih zalog v Republiki Sloveniji s pravočasnim odločanjem in sodelovanjem z 

javnostjo; 

 razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili razvoj proizvodnje biogoriv, zlasti biogoriv druge 

generacije; 

                                                 
95

 Glej podprogram Obnovljivi viri energije. 
96

 Glej podprogram Raba energije v prometu. 
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 spodbujanje raziskav in prenosa znanja, zlasti na področju trajnostnih biogoriv druge 

generacije. Nadaljevanje raziskav za evidentiranje eventualnih nahajališč ogljikovodikov v 

Republiki Sloveniji in raziskav na področju trajnostnih biogoriv; 

 okrepiti izobraževanja in usposabljanja na področju trajnostnih biogoriv 

 ekonomske in druge spodbude: ustrezna cenovna in davčna politika in drugi mehanizmi97, 

ki bodo jasno usmerila porabnike k zamenjavi sistemov ogrevanja na kurilno olje s sistemi 

na OVE (kotli na lesno biomaso, sprejemniki sončne energije in toplotne črpalke, sistemi 

daljinskega ogrevanja na OVE) in vire z nizkimi emisijami toplogrednih plinov (SPTE z 

visokim izkoristkom, izraba odpadne toplote); 

 spodbujanje raziskav in prenosa znanja vključno z nadaljevanjem raziskav za evidentiranje 

eventualnih nahajališč ogljikovodikov v Republiki Sloveniji in raziskav na področju 

trajnostnih biogoriv. 

Podporno okolje 

Za dosego ciljev podprograma Tekoča goriva so potrebni naslednji ukrepi: 

 v slovenski pravni red je treba prenesti Direktivo Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 

2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali 

naftnih derivatov; 

 prenova zmogljivosti obveznih naftnih zalog v Republiki Sloveniji s ciljem zagotavljati 

100 % lastnih blagovnih rezerv surove nafte in tekočih goriv ter dodatnih 10 % za 

komercialne zaloge; 

 priprava pravnih aktov, ki bodo v večji meri omogočili in spodbudili medsebojno 

sodelovanje tako domačih kot tudi tujih družb na področju raziskovanja in proizvodnje 

tekočih goriv, zlasti biogoriv druge generacije; 

 priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili večji delež primešavanja biogoriv tam, kjer še 

ne obstaja obveznost obveščanja končnega porabnika o dodanem biogorivu; Izvedba 

ukrepov iz Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 do 2020 za 

ukrepe, ki se nanašajo na rabo biogoriv; 

 raziskave za evidentiranje eventualnih nahajališč ogljikovodikov v Republiki Sloveniji; 

 v podjetjih, ki se ukvarjajo z naftnimi derivati mora država ohraniti lastniški delež, 

oziroma ga še povečati V podjetju Instalacija d.o.o. mora država pridobiti najmanj 25,01-

odstotni solastniški delež;  

 strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih 

znanj, zlasti na področju trajnostnih biogoriv. 

Tabela 38: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Tekoča goriva 

Naloga Rok Odgovornost 

V slovenski pravni red prenesti Direktivo Sveta 2009/119/ES z 
dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede 
vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih 
derivatov 

2012 MG 

Prenova, širitev in gradnja novih skladiščnih zmogljivosti 
obveznih naftnih zalog v Republiki Sloveniji s ciljem zagotoviti 
100 %+lastnih blagovnih rezerv surove nafte in tekočih goriv ter 
dodatnih 10 % za komercialne zaloge 

2014 Privatna podjetja v koordinaciji z MG in 
Zavodom Republike Slovenije za blagovne 

rezerve 

Priprava pravnih aktov, ki bodo v večji meri omogočili in 
spodbudili medsebojno sodelovanje tako domačih kot tudi tujih 
družb na področju raziskovanja in proizvodnje tekočih goriv, 
zlasti biogoriv druge generacije 

2012 MG 

                                                 
97

 Glej podprogram Davki in regulirane cene. 
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Naloga Rok Odgovornost 

[Priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili večji delež 
primešavanja biogoriv tam, kjer še ne obstaja obveznost 
obveščanja končnega porabnika o dodanem biogorivu+ 

2012 MG/MOP 

Raziskave za evidentiranje eventualnih nahajališč ogljikovodikov 
v Republiki Sloveniji 

2020 MG 

Strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja 
obstoječih in pridobivanja novih znanj, zlasti na področju 
trajnostnih biogoriv 

2020 MVŠZT/MG, MOP/energetska 
podjetja/univerze/raziskovalne institucije 

Pričakovani učinki 

Tabela 39: Pričakovani odziv akterjev podprograma Tekoča goriva 

Objekt/Ukrep Pričakovani obseg 

Nove skladiščne zmogljivosti za zagotavljanje obveznih 
zalog v RS (obstoječe industrijske lokacije) 

obstoječe 98 

Razvoj proizvodnje biogoriv v Sloveniji  

Akterji 

Za izvedbo tega podprograma so ključni naslednji akterji: 

 Vlada Republike Slovenije: koordinacija usklajevanja vseh potrebnih dejavnosti državnih 

organov za doseganje zastavljenih ciljev; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: priprava in dopolnitev zakonodaje, koordinacija ključnih 

aktivnosti podprograma; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: priprava in dopolnitev zakonodaje, učinkovito vodenje 

postopkov umeščanja v prostor; 

 Ministrstvo za finance: priprava in dopolnitev zakonodaje (priprava in vrednotenje 

investicij javnega značaja; davčna politika); 

 Zavod za blagovne rezerve: izvajanje aktivnosti, potrebnih za oblikovanje in vzdrževanje 

obveznih rezerv nafte in njenih derivatov; 

 Privatna podjetja: prenova, širitev in gradnja novih skladiščnih zmogljivosti obveznih 

naftnih zalog v Republiki Sloveniji;  

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: spodbujanje izobraževalne in 

raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih znanj, zlasti na 

področju trajnostnih biogoriv. 

Financiranje 

Vir sredstev za zagotavljanje zalog naftnih derivatov je posebno nadomestilo za izvajanje 

gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov. 

                                                 
98

  Skladiščne zmogljivosti bodo potrebne le v primeru višje rasti rabe energije od pričakovane v prometu, v kolikor ne 

bosta pripravljeni in uveljavljeni trajnostna prometna politika v Sloveniji in v EU.  
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Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 40: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Tekoča goriva 

Cilj Kazalec Enota 

Zagotavljanje obveznih zalog naftnih 
derivatov 

Delež obveznih zalog na ozemlju Slovenije 
Delež tekočih biogoriv glede na skupno rabo tekočih 

goriv za pogon motornih vozil 

št. dni 
[%] 

 

Konkurenčnost Gibanje cen tekočih goriv na domačem trgu v 
primerjavi s sosednjimi trgi 

opisno 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 105 
 

11 Premog 

Cilji  

Podprogram opredeljuje izkoriščanje in ravnanje z zalogami edinega fosilnega vira, ki ga danes v 

Sloveniji pridobivamo. Cilj podprograma je prispevati k zanesljivi, konkurenčni in dolgoročno 

stabilni oskrbi z viri za proizvodnjo električne energije ob hkratnem zmanjšanju emisij 

toplogrednih plinov in s poudarkom na: 

 večji raznolikosti mešanice virov ter minimiziranju uvozne odvisnosti pri proizvodnji 

električne energije; 

 dolgoročnem zmanjšanju rabe premoga s ciljem zmanjšanja emisij TGP - ohranjanju 

proizvodnje premoga v enem premogovniku v obsegu, ki bo omogočal konkurenčno 

poslovanje do prenehanja proizvodnje leta 2054; 

 raziskave in prenosa znanja na področju premogovništva.  

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev podprograma bo Vlada RS vzpostavila podporno okolje za: 

 postopno zmanjšanje rabe premoga do leta 2020 z izjemo izkoriščanja PV;  

 nadaljnjo konkurenčno proizvodnjo lignita v Premogovniku Velenje in njegovo postopno 

zapiranje po predvidenem prenehanju proizvodnje v letu 2054;  

 zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) do leta 2015 skladno z Zakonom o postopnem 

zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH)99; 

 evidentiranje naravnih bogastev100;  

 spodbujanje razvojno raziskovalnih projektov na področju tehnologij skladiščenja ogljika 

in podzemnega uplinjanja premoga;  

 ohranjanje ter izmenjave in pretok znanja preko mednarodnih povezav – prodaja 

intelektualnih storitev na področju premogovništva na mednarodnem trgu;. 

Ključne usmeritve podprograma so: 

 usklajevanje ciljev zanesljivosti oskrbe, zmanjšanja emisij TGP in konkurenčnosti na 

naslednji način: 

o obveznosti zmanjševanja emisij TGP iz podnebno energetskega paketa se bodo 

izpolnjevale v okviru sheme EU ETS, kljub temu bo pridobivanje premoga v 

Sloveniji od leta 2015 dalje omejeno na en premogovnik, uporaba drugih 

premogov se bo znatno zmanjšala in postopoma prenehala; 

o raba premoga bo omejena na kurilne naprave z visokim izkoristkom na osnovi 

BAT tehnologij; 

o višina letne proizvodnje premoga iz Premogovnika Velenje (PV) bo usklajena z 

zagotavljanjem konkurenčnosti PV in konkurenčne proizvodnje električne energije 

v TEŠ;  

 predvidena višina proizvodnje premoga v PV se bo od leta 2021 s štirih milijonov ton na 

leto do leta 2040 postopno zmanjšala na 2 milijona ton na leto in ostala na tej ravni do 

konca izkoriščanja velenjskega odkopnega polja, predvidoma do leta 2054;  

                                                 
99 Ur.l. RS, št. 26/2005-UPB1 in 34/2010 
100

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200526&stevilka=894
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 stroški postopnega zapiranja PV bodo vključeni v ceno premoga, zato poseben zakon o 

financiranju zapiralnih del ne bo potreben; 

 po letu 2012 se bo mehanizem podpore za 15-odstotno oskrbo z električno energijo iz 

domačih virov uporabljal samo v izredno neugodnih tržnih razmerah in izključno za BAT 

tehnologije (dopolnitev EZ). 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

 državne pomoči za zapiranje RTH in aktivno spremljanje izvajanja ZPZRTH; 

 spodbujanje raziskav in prenosa znanja na področju premogovništva. 

Podporno okolje 

Za dosego ciljev podprograma Premog so potrebni naslednji ukrepi: 

 aktivno spremljanje konkurenčnosti proizvodnje in cene premoga iz Premogovnika Velenje 

– po letu 2014 izhodiščna cena premoga iz PV ne sme preseči 2,25 EUR/GJ; 

 aktivno spremljanje zapiranja RTH skladno z zakonom ZPZRTH; 

 izvajanje raziskav za potrditev zalog premoga v Prekmurju in preostalih zalog v RTH v 

smislu evidentiranja naravnih bogastev101; 

 spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja obstoječih in 

pridobivanja novih znanj, zlasti na področju tehnologij skladiščenja ogljika in podzemnega 

uplinjanja premoga. 

Tabela 41: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Premog 

Naloga Rok Sredstva do leta 2020 Odgovornost 

Dopolnitev EZ za mehanizme 
podpor po 64r členu za BAT 
tehnologije 

2011 stroški dela javne 
uprave 

MG 

Zapiranje RTH skladno z zakonom 
ZPZRTH 
Aktivno spremljanje zapiranja RTH 
skladno z ZPZRTH 

2015 94 mio EUR MG/MOP 

Raziskave preostalih zalog 
premoga v RTH 

2015 1,2 mio EUR RTH 

Raziskave za potrditev zalog 
premoga v Prekmurju 

2020 1,5 mio EUR MG 

Raziskovalne dejavnosti s ciljem 
ohranjanja obstoječih in 
pridobivanja novih znanj, zlasti na 
področju tehnologij skladiščenja 
ogljika in podzemnega uplinjanja 
premoga 

2020 8 mio EUR (5 mio EUR 
skladiščenje ogljika, 

3 mio EUR podzemno 
uplinjanje premoga) 

MVŠZT/MG/MOP 
/energetska podjetja/ 
univerze/raziskovalne 

institucije 

Akterji 

Za izvedbo tega podprograma so ključni naslednji akterji: 

 Vlada Republike Slovenije: koordinacija usklajevanja vseh potrebnih dejavnosti državnih 

organov za doseganje zastavljenih ciljev; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba ključnih aktivnosti 

programa – priprava in dopolnitev zakonodaje ter aktivno spremljanje zapiranja RTH; 

                                                 
101

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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 Holding Slovenske Elektrarne: zagotavljanje konkurenčnosti proizvodnje v Premogovniku 

Velenje in TEŠ; 

 Rudnik Trbovlje-Hrastnik: raziskave preostalih zalog premoga v RTH;  

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: spodbujanje izobraževalne in 

raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja obstoječih in pridobivanja novih znanj, zlasti na 

področjih tehnologij skladiščenja ogljika in podzemnega uplinjanja premoga. 

Financiranje 

Predvidena sredstva za realizacijo navedenega podprograma obsegajo sredstva za zapiranje RTH, 

ki so že opredeljena v zakonu ZPZRTH, v višini 94 milijonov EUR iz sredstev proračuna Republike 

Slovenije v obdobju od leta 2010 do leta 2015.  

Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 42: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Premog 

Cilj Kazalec Enota 

Zanesljivost Delež proizvodnje električne energije iz premoga  [%] 

Konkurenčnost Cena premoga za proizvodnjo električne energije [EUR/t] 

Zmanjšanje emisij TGP  Emisije TGP iz proizvodnje in rabe premoga  [kt CO2 ekv] 
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12 Jedrska energija 

Cilji podprograma 

Cilji podprograma so prispevati k zanesljivi, dolgoročno stabilni in nizkoogljični oskrbi z električno 

energijo102 s poudarkom na: 

 nadalje varnem obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji; 

 trajnem in varnem odlaganju nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter 

pripravi predloga za odločitev glede razgradnje in ravnanja z visoko radioaktivnimi 

odpadki (VRAO); 

 podaljšanju projektirane življenjske dobe Nuklearne elektrarne Krško (NEK); 

 nadaljnjem dolgoročnem izkoriščanju jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove jedrske 

elektrarne; 

 visoki kakovosti strokovne in raziskovalne dejavnosti v sektorju jedrske energetike103. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev bo Vlada RS prednostno zagotavljala podporno okolje za: 

 izgradnjo trajnega odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško; 

 nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove elektrarne 

(jedrska elektrarna tretje generacije, ki ustreza najsodobnejši mednarodno priznani 

tehnologiji) na lokaciji ob obstoječem NEK; 

 nadaljnje ohranjanje neodvisnosti upravnega organa za nadzor jedrske varnosti; 

 pospešen razvoj strokovne in raziskovalne dejavnosti na področju jedrske energetike. 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

 spodbujanje visoke kakovosti strokovne dejavnosti v sektorju s ciljem zagotavljanja 

varnega obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji; 

 zagotovitev finančnih sredstev za gradnjo odlagališča NSRAO (Sklad za financiranje 

razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK, proračun Republike 

Slovenije za sorazmerni delež institucionalnih odpadkov); 

 izgradnja odlagališča NSRAO do leta 2023104; 

 dogovor z Republiko Hrvaško o NSRAO iz NEK, za katere je po meddržavni pogodbi 

odgovorna Republika Hrvaška; 

 revizija Programa razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in uporabljenega105 jedrskega 

goriva (UJG) z upoštevanjem usmeritve za recikliranje UJG; 

 ohranjanje odličnosti pri obratovanju NEK ter pravočasna priprava in izvedba vseh 

potrebnih ukrepov za podaljšanje projektirane življenjske dobe NEK; 

 vzpostavitev medresorskega vladnega telesa pod vodstvom Ministrstva za gospodarstvo 

za usklajevanje aktivnosti in dosego ciljev dolgoročnega izkoriščanja jedrske energije v 

Sloveniji; 

                                                 
102

  Vidiki proizvodnje električne energije so obravnavani v podprogramu Proizvodnja električne energije. 
103

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
104

  Potrebna sprememba Zakona o varstvu pred ionirizajočimi sevanji in jedrski varnosti. 
105

  Po veljavni zakonodaji se uporablja termin izrabljeno jedrsko gorivo. Za gorivo, ki se bo recikliralo, uvajamo termin 

uporabljeno jedrsko gorivo. 
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 kakovostna, pravočasna in transparentna odločitev o gradnji nove jedrske elektrarne na 

lokaciji ob obstoječem NEK; 

 spodbujanje razvoja podpornih dejavnosti na področju jedrske energije, ki bodo omogočale 

kakovostno in varno obratovanje obstoječe elektrarne ter večje sinergijske učinke za 

domače gospodarstvo in ekonomijo ob izgradnji nove elektrarne; 

 ohranjanje izmenjave in pretoka znanja preko mednarodnih povezav. 

Podporno okolje 

Za dosego ciljev podprograma Jedrska energija so potrebni naslednji ukrepi: 

 posodobitev in uskladitev pravnih aktov, ki bodo omogočili učinkovitejše umeščanje 

elektroenergetskih objektov v prostor106; 

 poleg predlaganih sprememb v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 

varnosti je treba uskladiti rok, do katerega mora odlagališče NSRAO pridobiti dovoljenje 

za obratovanje; 

 aktivno spremljanje uspešnosti priprave in izvedbe projekta izgradnje odlagališča 

NSRAO107 na lokaciji Vrbina v občini Krško po terminskem planu, ki ga pripravi ARAO; 

 načrtovanje ravnanja z VRAO (možne rešitve, ocene stroškov) v okviru revizij Programa 

razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG108 in izvedba ukrepov, ki bodo izhajali iz teh 

programov; 

 aktivno spremljanje uspešnosti izvedbe programa obvladovanja procesov staranja v NEK 

in izvedbe potrebnih sprememb za podaljšanje projektirane življenjske dobe NEK109; 

 izvedba vseh potrebnih postopkov za kakovostno odločanje o gradnji nove jedrske 

elektrarne ob obstoječi NEK:  

o umestitev investicije v novo jedrsko elektrarno v Strategijo razvoja Slovenije; 

o sodelovanje javnosti pri odločanju o gradnji nove jedrske elektrarne, vključno z 

javno razpravo o tem; 

o izdelava državnega prostorskega načrta (DPN); 

o zagotovitev pogojev za kakovostno podjetniško odločitev, ki bo omogočala 

optimiranje izvedbe investicije (revizija predinvesticijske zasnove (PIZ) z 

dodatnimi raziskavami trga z električno energijo na področju Slovenije v povezavi 

s trgom v celotni skupnosti in regiji (EU in na območju Energetske skupnosti – 

Balkanu)) ter zagotovitev transparentnosti postopkov in naročil; 

 krepitev človeških zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov povezanih z jedrsko 

energijo (Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), Ministrstvo za gospodarstvo – 

Direktorat za energijo, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za jedrsko varnost, 

Nuklearna elektrarna Krško, GEN energija, d. o. o.); 

 spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti s ciljem krepitve znanja na področju 

jedrske tehnologije in varnosti ter razvoja domače industrije110; 

 aktivno sodelovanje pri pripravi politike Evropske unije na področju jedrske varnosti in 

rabe jedrske energije. 

                                                 
106

  Glej podprogram Prostorsko načrtovanje. 
107

  Skladno z Uredbo o DPN, Ur. l. RS, št. 114/2009. 
108

  Po Meddržavni pogodbi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 

pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo. 
109

  Projekt programa staranja v NEK je določil obseg, analizo in pregled vseh predvidenih SSK, časovno odvisnih analiz ter 

sprememb v procesih in dokumentih NEK. Po pregledu je bil izdelan akcijski načrt, njegova izvedba pa bo osnova za 

podaljšanje življenjske dobe NEK. 
110

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
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Tabela 43: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Jedrska energija 

Naloga Rok Odgovornost 

Gradnja odlagališča NSRAO z vsemi potrebni koraki  [2023]111 ARAO 

Krepitev strokovnih zmogljivosti ARAO s ciljem pospešene 
izvedbe projekta izgradnje odlagališča NSRAO 

2011 MG 

Podaljšanje življenjske dobe NEK:   

Izvajanje akcijskega načrta programa obvladovanja 
procesov staranja v NEK 

trajno NEK  

Nadzor nad izvajanjem akcijskega načrta programa 
obvladovanja procesov staranja v NEK 

trajno URSJV 

Aktivno spremljanje uspešnosti izvedbe programa 
obvladovanja procesov staranja v NEK ter izvedbe 
potrebnih sprememb za podaljšanje projektirane 
življenjske dobe  

Trajno MG 

Odločitev o gradnji nove jedrske elektrarne ob obstoječi NEK:   

Umestitev investicije v Strategijo razvoja Slovenije 2011 MG na strateški ravni, GEN na operativni 

Sodelovanje javnosti pri odločanju o gradnji nove jedrske 
elektrarne, vključno z javno razpravo o tem 

Trajno MG 

Prostorsko načrtovanje (izdelava DPN za novo elektrarno) 2013  

Zagotovitev pogojev za kakovostno podjetniško odločitev 2011 GEN 

Kakovostno načrtovanje kadrov in zagotavljanje ustrezne 
kontinuitete znanja 

Trajno GEN/NEK 

Spodbujanje strokovne in raziskovalne dejavnosti za 
ohranjanja kontinuitete znanja na področjih jedrske 
tehnologije in varnosti ter razvoja industrije 

Trajno MVŠZT/MG/MOP/univerze/raziskovalne 
institucije 

Aktivno sodelovanje pri pripravi politike Evropske unije na 
področju jedrske varnosti in rabe jedrske energije 

Trajno URSJV/Direktorat za energijo MG 

Krepitev strokovnih zmogljivosti MG – Direktorat za energijo, 
URSJV, NEK in GEN energije za pripravo in izvedbo projektov 
povezanih z jedrsko energijo 

 MG/MOP/NEK/GEN 

Vzpostavitev medresorskega vladnega telesa pod vodstvom 
Ministrstva za gospodarstvo (Direktorata za energijo) z jasnimi 
pooblastili za odstranjevanje administrativnih ovir in 
pospešitev izvedbe projektov (odlagališče NSRAO, podaljšanje 
življenjske dobe NEK, izgradnja nove elektrarne, priprava 
predloga za odločitev glede ravnanja z VRAO)  

2011 Vlada RS/MG 

Akterji 

Za izvedbo tega podprograma so ključni naslednji akterji: 

 Vlada Republike Slovenije: koordinacija usklajevanja vseh potrebnih dejavnosti državnih 

organov za doseganje zastavljenih ciljev, vzpostavitev medresorskega telesa pod vodstvom 

Ministrstva za gospodarstvo (Direktorata za energijo) z jasnimi pooblastili za odstranjevanje 

administrativnih ovir in pospešitev izvedbe projektov; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: priprava, vodenje, koordinacija in izvedba ključnih aktivnosti 

programa – priprava in dopolnitev zakonodaje ter priprava strokovnih podlag za strateško 

politično odločanje in javno razpravo o gradnji nove jedrske elektrarne ob obstoječem 

NEK; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: priprava in dopolnitev zakonodaje; 

 Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK: 

zagotavljanje finančnih virov za izgradnjo odlagališča NSRAO; 

                                                 
111

  Potrebna sprememba Zakona o varstvu pred ionirizajočimi sevanji in jedrski varnosti. 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 111 
 

 Agencija za radioaktivne odpadke: gradnja odlagališča NSRAO in načrtovanje ravnanja z 

VRAO; 

 NEK: priprava in izvedba potrebnih sprememb s ciljem podaljšanja projektirane življenjske 

dobe NEK; 

 GEN energija: priprava projekta JEK2, priprava strokovnih podlag za podjetniško 

odločanje;  

 URSJV: priprava predpisov ter inšpekcijski nadzor in varnostne ocene jedrskih objektov; 

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: spodbujanje izobraževalne in 

raziskovalne dejavnosti s ciljem ohranjanja kontinuitete znanja na področju jedrske 

tehnologije. 

Ključni projekti 

Tabela 44: Ključni projekti podprograma Jedrska energija do leta 2020112  

Objekt Rok 

Izgradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško 
(skladna z Uredbo o DPN (Ur.l. RS, št. 114/2009)  

2023113 

Financiranje 

Sredstva za podaljšanje življenjske dobe NEK bosta zagotovila lastnika elektrarne, GEN energija 

d.o.o. in HEP d.d., v 50-odstotnem deležu. Predvidena potrebna sredstva za realizacijo navedenega 

programa investicij znašajo 106 milijonov EUR. Ta znesek se nanaša samo na izgradnjo NSRAO. 

Strošek za podaljšanje življenjske dobe NEK je obravnavan v podprogramu Proizvodnja električne 

energije. Viri financiranja: 

 lastna sredstva; 

 sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK;  

 proračuna Republike Slovenije.  

Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 45: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Jedrska energija 

Cilj Kazalec Enota 

*Odličnost+ v obratovanju 
NEK 

Kazalec obratovalne učinkovitosti  
Prisilne zaustavitve 

*št.+  
*št./leto+ 

Odlagališče NSRAO Izvedba v skladu s časovnim načrtom opredeljenem v zakonodaji oz. 
potrjeni investicijski dokumentaciji 

[da/ne] 

Podaljšanje projektirane 
življenjske dobe NEK 

Zamude, nerešeni postopki 
Izvedba vseh načrtovanih aktivnosti opredeljenih v zakonodaji  

opisno 

Izobraževanje zaposlenih 
v ključnih inštitucijah 

Ure izobraževanja zaposlenih v ARAO, MG – Direktorat za energijo, URSJV, 
NEK in GEN na področju jedrske varnosti in uporabe jedrske energije 

*št. ur/leto+ 

                                                 
112

  Projekta podaljšanja življenjske dobe NEK in izgradnje nove jedrske elektrarne sta obravnavana v podprogramu 

Proizvodnja električne energije. 
113

  Potrebna je sprememba Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), Ur. l. RS, št 102/2004. 
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Vključenost v druge obveznosti poročanja: Okoljske vplive redno spremlja Uprava za jedrsko 

varnost Republike Slovenije in jih letno objavlja v Poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 

jedrski varnosti v Republiki Sloveniji. 
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13 Trg z električno energijo in 
zemeljskim plinom 

Cilji podprograma 

Cilji podprograma so prispevati h konkurenčni, zanesljivi in dolgoročno stabilni oskrbi z električno 

energijo in zemeljskim plinom s poudarkom na: 

 zagotavljanju preglednega in učinkovitega trga; 

 zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z energijo po omrežjih pretežno s tržnimi mehanizmi; 

 uveljavljanju vseh ukrepov za varstvo potrošnikov, kot jih določa evropska in domača 

zakonodaja. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev podprograma razvoj trga z električno energijo in zemeljskim plinom bo strategija 

podprograma vključevala naslednje smeri delovanja: 

 izboljšanje delovanja trga z električno energijo na področju Slovenije v povezavi s trgom v 

celotni skupnosti in regiji v EU in na območju Energetske skupnosti114 ter trga z 

zemeljskim plinom v razmerjih do ključnih dežel dobaviteljic zemeljskega plin, vključno z 

razvojem javnega trgovanja na odprtih trgih v regiji; 

 zagotovitev ustrezne ločitve med tržnimi dejavnostmi (dobava energije) in storitvami 

gospodarskih javnih služb prenosa in distribucije; 

 nadaljevanja razvoja in uveljavljanja tržnih mehanizmov za dodeljevanje prenosnih 

zmogljivosti za električno energijo in zemeljski plin;  

 krepitev sodelovanja z drugimi evropskimi operaterji omrežij in uveljavljanje ciljnega 

modela EU, za zemeljski plin tudi glede dostopa do skladišč zemeljskega plina in 

terminalov;  

 razvoj učinkovitega, mednarodno povezanega trga za izravnavanje odstopanj na trgu z 

električno energijo (izravnalni trg); 

 pregledno delovanje organizatorja trga za električno energijo, (Borzena) in energetske 

borze v Sloveniji; s ciljem doseči pregledno konkurenčno prodajo vsaj 8% domače porabe 

električne energije do leta 2014 115; 

 krepitev pozicije slovenske borze z električno energijo ter njena širitev na trge jugo-

vzhodne Evrope; 

 pospešeno uvajanje pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih energije116 in 

drugih elementov aktivnih omrežij za povečanje učinkovitost izrabe infrastrukture 

(dinamične tarife za energijo in za uporabo omrežij, pogodbe o prekinljivi dobavi); 

 aktivnejšo in bolj samostojno vlogo regulatornega organa (Javne agencije RS za energijo, 

AGEN-RS);  

                                                 
114

  Evropsko energetsko skupnost sestavljajo države EU, države JV Evrope in (od 1.2.2011) Ukrajina. Države energetske 

skupnosti so sprejele ureditev energetskih trgov po zakonodaji EU iz leta 2004. 
115

  S spajanjem trgov za električno energijo med Italijo in Slovenijo se je promet na trgu BSP SouthPool v letu 2011 že 

povečal na 6,5% porabe v Sloveniji. Regionalno vlogo lahko borza za električno energijo pridobi le z znatno večjim 

prometom.  
116

  Za električno energijo glej podprogram Omrežje za distribucijo električne energije. 
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 varstvo potrošnikov kot ga določata evropska in domača zakonodaja. Zagotovitev varstva 

ranljivih potrošnikov z ustreznimi mehanizmi in pooblastili AGEN-RS ali drugim 

organom; 

 vključevanje eksternih stroškov v ceno energije tako, da bodo tržni pogoji prispevali k 

razvojnim ciljem: zmanjševanju okoljskih vplivov, razvoju energetskih tehnologij URE, 

OVE in razpršene proizvodnje in človeškega kapitala117. 

Podporno okolje 

Ključni elementi podpornega okolja za učinkovitost strategije so: 

 priprava pravnih podlag za nadaljnji razvoj trga v skladu s tretjim energetskim svežnjem 

EU (rok v 2011) in nadaljnje izboljšave; 

 s spremembami zakonov povečati pristojnosti AGEN-RS, tako da bo sposobna opravljati 

vse naloge, ki so potrebne za delovanje konkurenčnega trga, razen tistih, ki so pridržane 

drugim organom. V zakonu predvideti ustrezne posege AGEN-RS, vključno z 

učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi, ali obveznost, da se kršitev odda v 

razsojanje sodiščem; 

 za trajno zagotavljanje učinkovitosti in nepristranosti regulatornega organa zagotoviti 

sodno varstvo in parlamentarni nadzor nad delom ter ustrezni sistem rotacije pri 

regulatornem organu; 

 pregledno delovanje organizatorja trga za električno energijo, (Borzena) in energetske 

borze v Sloveniji;  

 trgovanju za dan v naprej dodati še trgovanje z dolgoročnimi produkti na energetski borzi 

in s tem doseči pregledno konkurenčno prodajo ciljnega deleža domače porabe električne 

energije do leta 2014;  

 podpreti energetsko borzo pri regionalnem povezovanju preko projektov spajanja trgov ter 

širitvi dejavnosti v JV Evropo;  

 pooblastila regulatornemu organu za učinkovito uveljavljanje ločitve operaterja 

prenosnega sistema od drugih dejavnosti integriranih podjetij; 

 dati regulatornemu organu pristojnosti na področju reševanja sporov na prvi stopnji, 

vključno z možnostjo pridobitev informacij, potrebnih za preiskavo; 

 dati pooblastila AGEN-RS ali drugim državnim organom za morebiti potrebno prisilno 

preusmeritev dela pogodbeno zagotovljenega plina na odprti trg ter vsebinsko podobna 

pooblastila za električno energijo; 

 za delovanje prenosnega omrežja za zemeljski plin uveljaviti lastniško ločitev tržnih in 

koncesijskih dejavnosti, skladno z direktivo tretjega paketa (Direktiva 2009/73)118; pri 

distribuciji in dobavi zemeljskega plina na drobno uveljaviti računovodsko ločitev, ki bo 

transparentna tudi za končne odjemalce; 

 določiti organe pristojne za nadzor nad doseženo zadostnostjo prenosnih omrežij za 

zemeljski plin (zmogljivost prenosa v obe smeri, povezave s skladišči, različnimi viri in 

terminali UZP)) za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom (N-1 in druge zahteve EU in 

domače zakonodaje); 

 popolna podjetniška in lastniška ločitev reguliranih od tržnih dejavnosti na področju 

distribucije električne energije; 

 povečati delež državnega lastništva v reguliranih dejavnostih na 100% in zmanjšanjem 

državnega lastništva v tržnih dejavnostih; 

                                                 
117

  Glej podprograme Učinkovita raba energije, Obnovljivi viri energije in Davki in regulirane cene. 
118

  Z ozirom na možen prihod novih akterjev na področju prenosa zemeljskega plina (na primer ruski Gazprom v okviru 

projekta Južni tok) je priporočljiva ustanovitev neodvisnega operaterja prenosnega sistema. 
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 uveljaviti zakonodajo, ki bo omogočila izmenjavo, zbiranje in objavo podatkov o gibanjih 

na trgih z električno energijo;  

 zagotoviti dostopnost razumljivih informacij za potrošnike o pravicah in dolžnostih, o 

prednostih in slabostih konkurenčnega trga ter prednostih vključevanja v aktivna omrežja 

na osnovi pametnih merilnih naprav in dinamičnih tarif za energijo in uporabo omrežij; 

 zagotoviti neodvisne analize o razvoju trga z električno energijo in zemeljskim plinom ter 

spodbujati strokovne dejavnosti v sektorju in udeležbo javnosti pri doseganju ciljev 

programa. 
Tabela 46: Naloge, roki, odgovorna institucija podprograma Trg z električno energijo in zemeljskim plinom 

Naloga Rok Odgovornost 

Uskladitev slovenskega zakonodaje z Direktivami EU 
(tretjim sveženj predpisov EU za trg z električno 
energijo in nadaljnje izboljšave) 

2011, sicer 
trajno 

MG 

Dopolniti zakonodajo za zadostna pooblastila 
energetskemu regulatorju 

2011 Vlada RS, DZ 

Nadaljnje uveljavljanje tržnih mehanizmov za 
dodeljevanje prenosnih zmogljivosti 

2014 Sistemski 
operaterji prenosa 

Vzpostavitev delujočega izravnalnega trga z električno 
energijo 

2011 Borzen, ELES, MG, 
AGEN-RS 

Podpreti energetsko borzo pri regionalnem 
povezovanju preko projektov spajanja trgov ter širitvi 
dejavnosti v JV Evropo 

  

Izvesti ločitev med tržnimi dejavnostmi in storitvami 
gospodarskih javnih služb v prenosu zemeljskega plina 
upoštevajoč možnost več lastnikov prenosnega omrežja  

V 2011 izbrati 
in uzakoniti 
model, 2012 

Vlada RS, AGEN-RS, 
op. sis. prenosa ZP 

Popolna podjetniška ločitev reguliranih od tržnih 
dejavnosti na področju distribucije električne energije; 
računovodska ločitev za zemeljski plin 

2011 MG, AGEN-RS, 
SODO, 

Distribucijska 
podjetja 

Dopolnitev EZ s pooblastili AGEN-RS za usmerjanje dela 
količin električne energije na javni odprti trg; analogno 
za zemeljski plin 

2011 MG, AGEN-RS 

Pospešeno uvajanje pametnih merilnih in obračunskih 
naprav pri odjemalcih električne energije in tarif za 
učinkovitejšo izrabo zmogljivosti (dinamične tarife, 
pogodbe o prekinljivi dobavi) 

Priprava 
programa do 
konca 2012, 
trajna naloga 

AGEN-RS, sistemski 
operaterji in tržni 

akterji 

Spodbujanje strokovne dejavnosti v sektorju s ciljem 
polnega in proaktivnega sodelovanja med ustreznimi 
nacionalnimi in skupnimi organi v EU  

trajno MG, AGEN-RS, 
Borzen 

Informiranje uporabnikov o pravicah in dolžnostih, 
promocija spoznanj o prednostih in slabostih prostega 
trga z zemeljskim plinom, informacij o stanju na trgih 

Trajna naloga Vlada RS, AGEN-RS 
in tržni akterji 

Podrobna neodvisna analiza trgov z električno energijo 
in zemeljskim plinom 

2011 (potem na 
vsaki dve leti) 

AGEN-RS, vlada 

Akterji 

Za izvedbo tega podprograma so ključni naslednji akterji: 

 MG: priprava in dopolnitev zakonodaje, koordinacija ključnih aktivnosti programa; 

 AGEN-RS: koordinacija ključnih aktivnosti programa, sistematično obveščanje javnosti, 

analiza trgov; 

Za električno energijo: 

 Borzen: zagotavljanje preglednega trgovanja z električno energijo v Sloveniji; 

 BSP: regionalna energetska borza; 
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 ELES: sodelovanje z drugimi operaterji sistemov v Evropi, razvoj izravnalnega trga; 

 SODO: spremljanje izvedbe popolne podjetniške ločitve reguliranih od tržnih dejavnosti na 

področju distribucije električne energije; izdelava načrta in evaluacija izvedbe uvajanja 

pametnih merilnih in obračunskih naprav; 

Za zemeljski plin: 

 Geoplin: izvedba ločitve po izbranem modelu; 

 Geoplin-plinovodi ali neodvisni operater prenosnega (prenosnih) sistemov za zemeljski 

plin: povezave operaterji drugih sistemov, zagotavljanje zmogljivosti za predpisano 

zanesljivost; 

 Distribucijska podjetja: izvedba računovodske ločitve in za odjemalce transparentno 

poslovanje; 

Za oboje: 

 Distribucijska podjetja: priprava in izvedba projekta uvajanja pametnih merilnih naprav in 

drugih elementov aktivnih omrežij; 

 Poslovna združenja, civilna družba: informiranje o prednostih in slabostih trgov; stanju na 

trgih, pravicah in dolžnostih udeležencev. 

Financiranje  

Pri izvedbi nalog bodo aktivirani človeški viri sodelujočih organizacij, z ustreznimi 

prezadolžitvami javnih uslužbencev. Nekaj novih zaposlitev bo morda potrebno za povečanje 

aktivnosti AGEN-RS, kar bo pokazala občasna kontrolna analiza delovanja. Višina potrebnih 

javnih sredstev za spodbujanje strokovnih in promocijskih dejavnosti je ocenjena na do 

[400.000 EUR letno]. 

Investicije v pametne merilne in obračunske naprave pri odjemalcih energije so obravnavane v 

podprogramu distribucija električne energije. 

Viri sredstev: 

 proračunska sredstva; 

 sredstva iz prodaje in omrežnine; 

 dodatki k omrežnini za pokrivanje stroškov delovanja organizatorja trga in agencije ter za 

izvedbo posebnih nalog.  

Spremljanje izvedbe podprograma 

Učinke podprograma bosta Vlada RS in AGEN-RS spremljala na osnovi kvantitativnih in 

kvalitativnih pokazateljev konkurenčnosti trgov.  

Periodično, ne redkeje kot enkrat v dveh letih, naj se po naročilu Vlade RS izdela širša analiza 

razvoja energetskih trgov, ki bo uporabna tudi za promocijo aktivnosti Vlade RS in EU na tem 

področju. 

Tabela 47: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Trg z električno energijo in zemeljskim plinom 

Cilj Kazalec Enota 

Razvoj trga z zemeljskim plinom in električno energijo  Tržni deleži 
Indeks koncentracije trga (HHI) za Slovenijo in 

relevantne delne trge 

 
[%] 
[1] 
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Cilj Kazalec Enota 

Konkurenčne cene zemeljskega plina in električne 
energije na domačem trgu v primerjavi s sosednjimi 
trgi 

Gibanje cene zemeljskega plina in električne energije 
na domačem trgu v primerjavi s sosednjimi trgi 

[%] 

Pogostost prehodov med dobavitelji Indikator prehodov med dobavitelji, letno in v daljših 
obdobjih 

[%] 

Integracija trga z zemeljskega plina in električne 
energije s sosednjimi državami 

Stopnja integracije trgov po podrobnih statističnih 
indikatorjih  

[1] 

Vključenost v druge obveznosti poročanja: stanje na trgu z električno energijo spremlja AGEN-RS v 

letnih poročilih vladi, državnemu zboru in Evropski komisiji. 
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14 Davki in regulirane cene 

Cilji podprograma 

Podprogram podpira uresničevanje ključnih strateških ciljev NEP za zagotavljanje konkurenčnosti, 

zanesljivosti in čim nižjih vplivov na okolje v okviru davčne politike in regulacije cen. Ključni cilji 

podprograma so:  

 postopno vključevanje zunanjih stroškov v ceno energije z davki na energijo; 

 spodbujanje trajnostnih energetskih opcij pri drugih davščinah; 

 oblikovanje razvojno naravnane politike reguliranih cen za uporabo omrežja. 

Strategija podprograma 

Pripravljeno bo podporno okolje, ki bo spodbujalo: 

 učinkovito rabo energije – energetsko in okoljsko učinkovitost stavb, vozil, naprav in 

izdelkov; 

 izkoriščanje OVE; 

 postopen umik virov energije z velikimi vplivi na okolje; 

 razvoj aktivnih omrežij s ciljem omogočati večjo prožnost na trgih in vključevanje OVE; 

 vlaganja v prenosna omrežja, ki bodo omogočila nadaljnji razvoj trgov z električno energijo 

in njihove konkurenčnosti ter zanesljive oskrbe. 

Ključne usmeritve podprograma so: 

 spodbujanje trajnostnih energetskih opcij v okviru nadgradnje davčnega sistema, ki bo 

temeljil na načelih zelene davčne reforme z iskanjem pravega ravnotežja med 

razbremenitvijo dela, spodbujanjem konkurenčnosti in zaposlovanja ter večjo 

enostavnostjo davčnega sistema119. Nadgradnja davčnega sistema, ki bo usmerjal k 

trajnostnim energetskim rešitvam, bo vodila do preoblikovanja politike subvencioniranja 

oz. bistveno zmanjšala potrebne subvencije za prehod v nizkoogljično družbo; 

 sprememba relativnih cen energije v podporo trajnostnim energetskim opcijam, odprava 

cenovnih nesorazmerij, zlasti nesorazmerij, ki se pojavljajo v obdavčitvi; 

 z uvedbo novih ali preoblikovanjem obstoječih davkov, kot je davek na nepremičnine v 

pripravi, je treba usmerjati trge k trajnostnim energetskim opcijam Pri oblikovanju teh 

davkov, tako višine obdavčitve kot tudi morebitnih olajšav, je zato treba kot enega od 

kriterij upoštevati tudi okolje (rabo virov in obremenjevanje okolja); 

 vzporedno s povečanjem davka na energijo je treba prehodno ali trajno poskrbeti za najbolj 

ranljive skupine – zagotoviti subvencije ali olajšave za izvedbo ukrepov URE za najbolj 

ranljive skupine; 

 vzporedno s povečanjem davka na energijo je treba vzpostaviti sistem davčnih olajšav in 

prostovoljnih sporazumov za gospodarstvo; 

 oblikovanje omrežnine na podlagi razvojnih projektov in uspešnosti pri njihovi izvedbi; 

 oblikovanje spodbud za trajnostne energetske opcije v okviru drugih davkov, kot npr. 

pospešena amortizacija, davčne olajšave za raziskave in razvoj na tem področju idr. 

Ključni instrumenti podpornega okolja so: 

 davki na energijo: trošarina in okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 v 

povezavi s prostovoljnimi sporazumi za gospodarstvo; 

                                                 
119

  Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 2008-2010, Vlada RS, 2008. 
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 davek na nepremičnine: v okviru novega sistema davka na nepremičnine se upošteva 

energetske lastnosti stavb kot kriterij za olajšavo oz. višino davka; 

 davek in druge takse na motorna vozila ter davčne olajšave; 

 metodologija za določanje omrežnin; 

 metodologija za obračun stroškov za toploto v sistemih daljinskega ogrevanja in stroškov 

hladu v sistemih daljinskega hlajenja. 

Podporno okolje 

Za doseganje ciljev, zastavljenih v okviru podprograma Davki in regulirane cene, so predvideni 

naslednji ukrepi: 

Trošarine in druge dajatve na energijo: 

 spodbujanje izrabe lesne biomase kot vira energije in odpravljanje nesorazmerij z 

obdavčitvijo v sosednjih državah; 

 postopno povečanje trošarine za ekstra lahko kurilno olje (ELKO) tako, da se cena ELKO 

najkasneje do leta 2020 izenači s ceno dizelskega goriva; 

 postopno povečanje davka na električno energijo ter uvedba olajšav in prostovoljnih 

sporazumov za učinkovito rabo električne energije v industriji; 

 okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 v povezavi s prostovoljnimi 

sporazumi za gospodarstvo; 

 politika oblikovanja trošarin za pogonska goriva, ki bo spodbudila rabo biogoriv, vključno 

z rastlinskimi olji, in spodbud za rabo biogoriv za pogon kmetijske in gozdarske 

mehanizacije. 

Spodbujanje URE in OVE v okviru davka in drugih dajatev na nepremičnine: 

 ker energetska sanacija stavb poveča vrednost nepremičnin, je potrebno odpraviti 

negativen povraten učinek davka na nepremičnine na energetsko sanacijo stanovanjskih 

stavb in zagotoviti dodatne spodbude za njihovo celovito prenovo, in sicer z uvedbo 

začasne davčne olajšave. Višina začasne olajšave bo vezana na učinke prenove (za 

preverjanje se bo uporabljalo energetsko izkaznico);  

 podobno je treba negativen povraten učinek odpraviti tudi pri nadomestilu za uporabo 

stavbnih zemljišč in drugih dajatvah na nepremičnine. 

Spodbujanje uporabe trajnostnih goriv in učinkovitih vozil z davki in drugimi dajatvami na 

motorna vozila: 

 nadaljevanje politike obdavčenja vozil na podlagi izpustov TGP in onesnaževal zraka ter 

postopno večanje razpona davčnih stopenj;  

 spremembe letnih dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, tako da bo kriterij za 

določitev višine dajatev raba energije oz. izpusti TGP in onesnaževal zraka; 

 olajšava za vozila, predelana na biogoriva in ostale OVE, pri čemer bi se vozila, kjer je 

tehnično zagotovljena izključno uporaba biogoriv, npr. B100, E85, vodika in ostalih OVE, 

uvrstila v najnižji razred dajatve, podobno kot to velja za električna vozila. 

Zelena davčna reforma:  

 spodbujanje URE in izrabe OVE v okviru zelene javnofinančne reforme, ki je v pripravi. 

Razvojno naravnana omrežnina:  

 oblikovanje metodologije za določitev višine omrežnin za prenos in distribucijo električne 

energije in zemeljskega plina, ki bo razvojno naravnana, vključno z metodo za ugotavljanje 

skladnosti med investicijami, načrtovanimi v razvojnih dokumentih, in njihovo izvedbo. 
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Vzpostavitev tarifnega sistema za priklop na električno omrežje: 

 priprava pravnih podlag in metodologije za določitev cene priklopa na električno omrežje 

za različne tarifne skupine porabnikov energije in razpršene proizvajalce do moči 1 MW. 

Oblikovanje cen daljinske toplote: 

 priprava pravnih podlag in metodologije za določitev omrežnine in cene daljinske toplote 

in hladu, ki bo dejavnost z zagotovljeno primerno ravnijo cen, ki je pogoj za učinkovito 

poslovanje distributerjev in izvedbo naložb, ustrezno regulirala v smeri spodbujanja 

naložb v sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja. Pristojnost potrjevanja cene daljinske 

toplote se bo z občin prenesla na AGEN-RS. 

Tabela 48: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Davki in regulirane cene 

Naloga Rok Odgovornost 

Spremembe Zakona o trošarini 2011-2012 MF 

Pravne podlage za davčne olajšave in prostovoljne sporazume za učinkovito rabo 
električne energije v gospodarstvu 

2011-2012 MG 

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2  2011 MOP 

Spodbujanje URE v okviru davka na nepremičnine 2011-2012 MF/MG 

Postopno povečanje razpona davčnih stopenj za obdavčitev vozil glede na izpuste 
TGP in onesnaževal zraka 

2011-2012 MF 

Sprememba dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu  2011-2012 MP 

Spodbujanje uporabe biogoriv v okviru davčne politike stalna dejavnost MF 

Spodbujanje URE in OVE v okviru zelene javnofinančne reforme v pripravi 2011-2012  

Sprememba metodologije za določitev višine omrežnine za prenos in distribucijo 
električne energije in zemeljskega plina, ki bo spodbujala potreben obseg 
investicij in razvoj aktivnih omrežij 

2011-2012 AGEN-RS 

Vzpostavitev tarif za priklop na električno omrežje120  2011-2012 SODO/MG 

Pravne podlage in metodologija za določanje cen daljinske toplote 2011-2012 AGEN-RS 

Akterji 

 Vlada Republike Slovenije: reforma davčnega sistema v smeri zelene javnofinančne 

reforme; 

 Ministrstvo za gospodarstvo v sodelovanju z Ministrstvom za finance: pravni okvir za 

prostovoljne sporazume za učinkovito rabo električne energije; 

 Ministrstvo za finance: trošarine, davek na nepremičnine, obdavčitev vozil; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: okoljske dajatve;  

 Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe: izvajanje OP TGP; 

 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve: izvajanje lizbonske 

strategije v Sloveniji; 

 Javna agencija Republike Slovenije za energijo: regulacija omrežnin, regulacija cen 

daljinske toplote;  

 Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo: cene priklopa na omrežja 

za prenos in distribucijo električne energije120; 

 Podjetja: prostovoljni sporazumi121; 

 Eko sklad: sheme spodbud za ranljive skupine prebivalstva in spodbujanje ukrepov v 

industriji v okviru prostovoljnih sporazumov121. 

                                                 
120

  Glej podprogram Omrežje za distribucijo električne energije. 
121

  Glej podprogram Učinkovita raba energije. 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 122 
 

15 Izobraževanje in usposabljanje 

Cilji podprograma 

Podprogram podpira uresničevanje ključnih strateških ciljev NEP za zagotavljanje konkurenčnosti, 

zanesljivosti in čim nižjih vplivov na okolje v okviru izobraževalnih dejavnosti in usposabljanja ter 

s tem povezanih politik in energetske politike. Ključni cilji podprograma so:  

 krepitev sposobnosti za obvladovanje globalnega znanja in tehnološkega napredka;  

 uveljavljanje znanja kot glavnega vira povečanja produktivnosti dela in nacionalne 

konkurenčne sposobnosti na področju energetike;  

 povečanje kakovosti ponudbe, načrtovanja in upravljanja sistemov, izdelkov in storitev na 

področju ravnanja z energijo; 

 zagotavljanje pogojev za doseganje ostalih ciljev NEP, zlasti na področju URE in OVE. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev podprograma Izobraževanje in usposabljanje bo Vlada RS zagotovila ustrezno 

podporno okolje, ki bo omogočalo: 

 poglobitev in razširitev poznavanja energetskih opcij, njihovega vrednotenja in drugih 

vidikov za odločanje; 

 poglobitev znanja o praktičnih vidikih ukrepov URE in izkoriščanja OVE v široki rabi; 

 ciljno izobraževanje in usposabljanje javne uprave za operacionalizacijo zakonodaje na 

področju trajnostne energetike in učinkovito upravljanje z energijo v javnem sektorju;  

 ciljno usposabljanje, ki bo izboljšalo praktično usposobljenost za kakovostno pripravo in 

izvedbo projektov na področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij 

ter njihovega umeščanja v zasebne in javne objekte (arhitekti, projektanti, monterji, 

nadzorniki, odločevalci idr.); 

 uvajanje multidisciplinarnih programov izobraževanja na vseh področjih, povezanih z 

ravnanjem z energijo, zlasti na področju trajnostne energetike, in širše ter usposabljanje za 

delo v multidisciplinarnih timih; 

 vseživljenjsko učenje s poudarkom na poklicnem usposabljanju na področjih trajnostne 

energetike; 

 pospešeno vključevanje vzgojno-izobraževalnih institucij v mednarodne projekte. 

Ključne usmeritve tega podprograma so: 

 spodbujanje razvoja programov izobraževanja in usposabljanja, ki povečujejo sposobnost 

kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in multidisciplinarnega reševanja problemov na 

področju energetike in pri ravnanju z energijo; 

 spodbujanje multidisciplinarnih projektov in programov vseživljenjskega izobraževanja in 

usposabljanja; 

 usmerjanje podjetij k financiranju in vključevanju v dodatne programe izobraževanja in 

usposabljanja z davčno politiko; 

 spodbujanje novih in okrepitev obstoječih programov izobraževanja in usposabljanja na 

področju energetike, zlasti trajnostne energetike; 

 vzpostavitev baze vzgojno-izobraževalnih institucij, ki sistematično posodabljajo svoje 

izobraževalne programe z novostmi na področju energetike. 
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Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so: 

 razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili pospešen razvoj programov izobraževanja in 

usposabljanja za povečevanje sposobnosti kritičnega presojanja, ustvarjalnosti in 

multidisciplinarnega reševanja problemov na področju energetike; 

 spodbujanje (predpisi in finančne spodbude) vseživljenjskega izobraževanja in 

usposabljanja na področju energetike in ravnanja z energijo; 

 uvedba obveznega izobraževanja za energetske menedžerje v javnem sektorju; 

 sistematično promoviranje znanja kot glavnega vira povečanja produktivnosti dela in 

nacionalne konkurenčne sposobnosti na področju energetike. 

Podporno okolje 

Za dosego ciljev podprograma Izobraževanje in usposabljanje so potrebni naslednji ukrepi: 

 postopno večanje koncentracije proračunskih sredstev na prioritetnih področjih 

izobraževanja in usposabljanja, zlasti na področju trajnostne energetike; 

 spodbujanje medsebojnega sodelovanja in multidisciplinarnega povezovanja tako domačih 

kot tudi tujih vzgojno-izobraževalnih institucij na področju izobraževanja in usposabljanja, 

zlasti na področju trajnostne energetike; 

 vrednotenje in ocenjevanje vzgojno-izobraževalnih institucij glede na sistematičnost 

posodabljanja izobraževalnih programov z novostmi; 

 priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili vzpostavitev baze vzgojno-izobraževalnih 

institucij, ki sistematično posodabljajo svoje izobraževalne programe z novostmi; 

 vzpostavitev baze vzgojno-izobraževalnih institucij, ki sistematično posodabljajo svoje 

izobraževalne programe z novostmi; 

 priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili finančno nagrajevanje kakovostnih novosti v 

okviru razvojnih in inovacijskih projektov na področju energetike in trajnostnega razvoja; 

 posodobitev in uskladitev zakonodaje, ki bo predpisala obvezno izobraževanje za 

energetske menedžerje v javnem sektorju; 

 usmerjanje podjetij (davčna politika) k financiranju in vključevanju v dodatne programe 

izobraževanja in usposabljanja; 

 sistematično vključevanje tem s področja energetike, zlasti URE in OVE, v naravoslovne 

programe v osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah in v programe vseživljenjskega 

izobraževanja in usposabljanja; 

 sistematično informiranje splošne javnosti in ciljnih skupin o ukrepih na področju 

izobraževanja in usposabljanja. 

Tabela 49: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Izobraževanje in 

usposabljanje 

Naloga Rok Odgovornost 

Postopno večanje koncentracije proračunskih 
sredstev na prioritetnih področjih izobraževanja in 
usposabljanja, zlasti na področju trajnostne 
energetike 

2011, 
trajno 

MF/MŠŠ/MVŠZT v 
sodelovanju s SVPS, 
SVREZ, MG in MOP 

Spodbujanje medsebojnega sodelovanja in 
multidisciplinarnega povezovanja tako domačih kot 
tudi tujih vzgojno-izobraževalnih institucij na 
področju izobraževanja in usposabljanja, zlasti na 
področju trajnostne energetike 

Trajno MŠŠ/MVŠZT/ 
MG/MOP 

Vrednotenje in ocenjevanje vzgojno-izobraževalnih 
institucij glede na sistematičnost posodabljanja 
izobraževalnih programov z novostmi 

Letno MŠŠ/MVŠZT 
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Naloga Rok Odgovornost 

Priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili 
vzpostavitev baze vzgojno-izobraževalnih institucij, 
ki sistematično posodabljajo svoje izobraževalne 
programe z novostmi 

2011 MŠŠ/MVŠZT 

Vzpostavitev baze vzgojno-izobraževalnih institucij, 
ki sistematično posodabljajo svoje izobraževalne 
programe z novostmi 

2012 MŠŠ/MVŠZT 

Priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili finančno 
nagrajevanje kakovostnih novosti v okviru razvojnih 
in inovacijskih projektov na področju energetike in 
trajnostnega razvoja 

2012 MŠŠ/MVŠZT 

Posodobitev in uskladitev zakonodaje, ki bo 
predpisala obvezno izobraževanje za energetske 
menedžerje v javnem sektorju 

2011 MG 

Usmerjanje podjetij (davčna politika) k financiranju 
in vključevanju v dodatne programe izobraževanja 
in usposabljanja 

2011, 
trajno 

MF/MG v sodelovanju z 
energetskimi podjetji in 
vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami 

Sistematično vključevanje tem s področja 
energetike, zlasti URE in OVE, v naravoslovne 
programe v osnovnih in srednjih šolah ter 
fakultetah in v programe vseživljenjskega 
izobraževanja in usposabljanja 

Trajno MŠŠ/MVŠZT v 
sodelovanju s 
SVPS/SVREZ 

Sistematično informiranje splošne javnosti in ciljnih 
skupin o ukrepih na področju izobraževanja in 
usposabljanja 

Letno MŠŠ/MVŠZT v 
sodelovanju s 
SVPS/SVREZ 

Akterji 

 Vlada Republike Slovenije: koordinacija usklajevanja vseh potrebnih dejavnosti državnih 

organov za doseganje zastavljenih ciljev; 

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: priprava in dopolnitev zakonodaje, 

koordinacija ključnih aktivnosti podprograma; 

 Ministrstvo za šolstvo in šport: priprava in dopolnitev zakonodaje, koordinacija ključnih 

aktivnosti podprograma; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: priprava in dopolnitev zakonodaje; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: priprava in dopolnitev zakonodaje; 

 Ministrstvo za finance: priprava in dopolnitev zakonodaje (postopno večanje koncentracije 

proračunskih sredstev na prioritetnih področjih izobraževanja in usposabljanja; davčna 

politika); 

 Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe: sodelovanje pri oblikovanju 

prioritetnih področij izobraževanja in usposabljanja, zlasti na področju trajnostne 

energetike; 

 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve: sodelovanje pri 

oblikovanju prioritetnih področij izobraževanja in usposabljanja, zlasti na področju 

trajnostne energetike; 

 Vzgojno-izobraževalne institucije (osnovne in srednje šole, univerze, razvojni in 

raziskovalni instituti, institucije in organizacije, specializirane za področje vseživljenjskega 

izobraževanja in usposabljanja): izvajanje ključnih aktivnosti podprograma. 
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Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 50: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Izobraževanje in usposabljanje 

Cilj Kazalec Enota 

Izvajanje ukrepov NEP Izvajanje ukrepov po zastavljenem časovnem načrtu leto 

Sodelovanje in multidisciplinarno povezovanje Število projektov/programov opisno 

Vključevanje tem s področja energetike, zlasti URE 
in OVE, v naravoslovne programe 

Število projektov/programov opisno 

Zadostna sredstva za izobraževanje in 
usposabljanje v energetiki 

Delež sredstev za izobraževanje in usposabljanje v 
energetiki v BDP 

Delež sredstev za izobraževanje in usposabljanje v 
energetiki v sektorju 

[%] 
[%] 
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16 Raziskave in razvoj 

Cilji podprograma 

Podprogram podpira uresničevanje ključnih strateških ciljev NEP za zagotavljanje konkurenčnosti, 

zanesljivosti in čim nižjih vplivov na okolje v okviru raziskovalnih in razvojnih dejavnosti in s tem 

povezanih politik ter energetske politike. Ključni cilji podprograma so:  

 krepitev sposobnosti na področju konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v energetiki;  

 priprava novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev in rešitev na področju energetike, 

ki bodo primerni za prenos v gospodarstvo;  

 prenos mednarodnega tehnološkega znanja na področju energetike v slovensko 

gospodarstvo; 

 povečanje kakovosti ponudbe, načrtovanja in upravljanja sistemov ter izdelkov in storitev 

na področju ravnanja z energijo; 

 zagotavljanje pogojev za doseganje ostalih ciljev NEP, zlasti na področju URE in OVE. 

Strategija podprograma 

Za dosego ciljev podprograma Raziskave in razvoj bo Vlada RS zagotovila ustrezno podporno 

okolje, ki bo omogočalo: 

 dolgoročno prednostno razvijanje znanstvenih disciplin, ki so usklajene z razvojnimi 

potrebami Slovenije in interesom domačega gospodarstva, zlasti na področju trajnostne 

energetike; 

 uvajanje multidisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih programov na vseh področjih 

povezanih z ravnanjem z energijo, še zlasti na področju trajnostne energetike; 

 izvedbo ciljnih razvojno-raziskovalnih programov in demonstracijskih projektov, ki 

izboljšujejo praktično usposobljenost za kakovostno pripravo in izvedbo projektov na 

področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij; 

 boljše razumevanje razvojnih energetskih opcij, njihovega vrednotenja in drugih vidikov 

za odločanje; 

 pospešeno vključevanje razvojno-raziskovalnih institucij v mednarodne projekte. 

Ključne usmeritve tega podprograma so: 

 spodbujanje multidisciplinarnih razvojno-raziskovalnih programov in demonstracijskih 

projektov na področju energetike, ki izkazujejo neposredni interes gospodarstva ali 

javnega sektorja ter izpolnjujejo cilje nacionalnega razvoja, zlasti na področju energetske 

učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij; 

 usmerjanje podjetij k financiranju in vključevanju v razvojno-raziskovalne programe in 

demonstracijske projekte z davčno politiko; 

 spodbujanje novih in okrepitev obstoječih razvojno-raziskovalnih programov na področju 

energetike, zlasti trajnostne energetike. 

Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so: 

 razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili pospešen razvoj uporabnih in razvojnih raziskav 

na področju energetike, zlasti na področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih 

tehnologij; 

 spodbujanje (predpisi in finančne spodbude) povečevanja deleža razvojno-raziskovalnih 

kadrov v celotnem gospodarstvu; 
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 razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili večje raziskovalno-razvojno in inovacijsko 

sodelovanje podjetij ter raziskovalnih institutov in univerz pri skupnih razvojnih projektih 

na področju energetike, zlasti na področju energetske učinkovitosti in zelenih energetskih 

tehnologij; 

 sistematično promoviranje rezultatov razvojno-raziskovalnih projektov s ciljem 

informiranja splošne javnosti in ciljnih skupin o rešitvah na področju energetike, ki so 

primerne za prenos v gospodarstvo. 

Podporno okolje 

Za dosego ciljev podprograma Izobraževanje in usposabljanje so potrebni naslednji ukrepi: 

 postopno večanje koncentracije proračunskih sredstev na prioritetnih razvojno-

raziskovalnih področjih, zlasti na področju trajnostne energetike; 

 spodbujanje medsebojnega sodelovanja in multidisciplinarnega povezovanja tako domačih 

kot tudi tujih razvojno-raziskovalnih institucij na področju energetike, zlasti na področju 

energetske učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij; 

 usmerjanje podjetij (davčna politika) k povečevanju deleža razvojno-raziskovalnih kadrov 

in vlaganj v raziskave in razvoj na področju energetike; 

 raziskave s ciljem preverjanja okoljske sprejemljivosti izkoriščanja OVE; 

 raziskave s ciljem ocenjevanja potenciala za izkoriščanje OVE, zlasti na področju vetrne in 

geotermalne energije; 

 raziskave s ciljem evidentiranja naravnih bogastev (premog, uran, nafta in zemeljski plin); 

 priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili finančno nagrajevanje kakovostnih novosti v 

okviru razvojnih in inovacijskih projektov na področju energetike in trajnostnega razvoja; 

 priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili spodbudnejše okolje za raziskovalno dejavnost 

in tehnološki razvoj, zlasti na področjih posodabljanja in povezovanja raziskovalne 

infrastrukture in spodbujanja mobilnosti človeških virov; 

 spodbujanje energetike, zlasti področja URE in OVE (demonstracijski projekti), v okviru 

Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa; 

 vzpostavitev nacionalnega razvojno-raziskovalnega in izobraževalnega centra za zelene 

tehnologije; 

 vsako proizvodno ali trgovsko podjetje na področju energetike v državni lasti ali solasti, ki 

posluje na prostem trgu, najmanj 15% dobička letno nameni za raziskave in razvoj URE, 

proizvodnje elektrike in/ali toplote iz OVE, SPTE; 

 sistematično informiranje splošne javnosti in ciljnih skupin o rešitvah na področju 

energetike, ki so primerne za prenos v gospodarstvo. 

Tabela 51: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Raziskave in razvoj 

Naloga Rok Odgovornost 

Postopno večanje koncentracije proračunskih sredstev 
na prioritetnih razvojno-raziskovalnih področjih, zlasti 
na področju trajnostne energetike 

2011, 
trajno 

MF/MVŠZT v 
sodelovanju s SVPS, 
SVREZ, MG in MOP 

Spodbujanje medsebojnega sodelovanja in 
multidisciplinarnega povezovanja tako domačih kot 
tudi tujih razvojno-raziskovalnih institucij na področju 
energetike, zlasti na področju energetske učinkovitosti 
in zelenih energetskih tehnologij; 

Trajno MVŠZT/MG/MOP 

Usmerjanje podjetij (davčna politika) k povečevanju 
deleža razvojno-raziskovalnih kadrov v in vlaganj v 
raziskave in razvoj na področju energetike 

2011, 
trajno 

MF/MG v sodelovanju z 
energetskimi podjetji in 

raziskovanimi 
institucijami 

Raziskave s ciljem preverjanja okoljske sprejemljivosti 
izkoriščanja OVE 

2015 MOP/MG 
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Naloga Rok Odgovornost 

Raziskave s ciljem ocenjevanja potenciala za 
izkoriščanje OVE, zlasti na področju vetrne in 
geotermalne energije 

2020 MOP/MG 

Raziskave s ciljem evidentiranja naravnih bogastev 
(premog, uran, nafta in zemeljski plin) 

2020 MOP/MG 

Priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili finančno 
nagrajevanje kakovostnih novosti v okviru razvojnih in 
inovacijskih projektov na področju energetike in 
trajnostnega razvoja 

2012 MVŠZT/MŠŠ 

Priprava pravnih aktov, ki bodo omogočili 
spodbudnejše okolje za raziskovalno dejavnost in 
tehnološki razvoj, zlasti na področjih posodabljanja in 
povezovanja raziskovalne infrastrukture in 
spodbujanja mobilnosti človeških virov; 

2011 MVŠZT 

Spodbujanje energetike, zlasti področja URE in OVE 
(demonstracijski projekti), v okviru Nacionalnega 
raziskovalnega in razvojnega programa 

2011-2020 MVŠZT v sodelovanju s 
SVPS in MG 

Vzpostavitev nacionalnega razvojno-raziskovalnega in 
izobraževalnega centra za zelene tehnologije 

2012 MG v sodelovanju s 
SVPS in MVŠZT  

Vzpostavitev mehanizma, ki zavezuje proizvodna ali 
trgovska podjetja na področju energetike v državni 
lasti, da najmanj 15% dobička letno nameni za 
raziskave in razvoj URE, proizvodnje elektrike in/ali 
toplote iz OVE, SPTE  

2012 AUKN, MG 

Sistematično informiranje splošne javnosti in ciljnih 
skupin o rešitvah na področju energetike, ki so 
primerne za prenos v gospodarstvo 

Letno MVŠZT v sodelovanju s 
SVPS/SVREZ 

Akterji 

 Vlada Republike Slovenije: koordinacija usklajevanja vseh potrebnih dejavnosti državnih 

organov za doseganje zastavljenih ciljev; 

 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo: priprava in dopolnitev zakonodaje, 

koordinacija ključnih aktivnosti programa; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: priprava in dopolnitev zakonodaje; 

 Ministrstvo za okolje in prostor: priprava in dopolnitev zakonodaje; 

 Ministrstvo za finance: priprava in dopolnitev zakonodaje (postopno večanje koncentracije 

proračunskih sredstev na prioritetnih razvojno-raziskovalnih področjih; davčna politika); 

 Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe: sodelovanje pri oblikovanju 

prioritetnih razvojno-raziskovalnih področij, zlasti na področju trajnostne energetike; 

 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve: sodelovanje pri 

oblikovanju prioritetnih razvojno-raziskovalnih področij, zlasti na področju trajnostne 

energetike; 

 univerze, razvojni in raziskovalni instituti: izvajanje ključnih aktivnosti podprograma. 
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Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 52: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Raziskave in razvoj 

Cilj Kazalec Enota 

Sodelovanje in multidisciplinarno povezovanje Število projektov/programov opisno 

Novi izdelki, proizvodni procesi, storitve in 
rešitve na področju energetike, ki so primerni za 
prenos v gospodarstvo 

Število novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev in 
rešitev na področju energetike, ki so primerni za prenos 

v gospodarstvo 

 
[št./leto] 

Zadostna sredstva za raziskave in razvoj v 
energetiki 

Delež sredstev za raziskave in razvoj v energetiki v BDP 
Delež sredstev za raziskave in razvoj v energetiki v 

sektorju 

[%] 
 

[%] 
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17 Prostorsko načrtovanje 

Cilji podprograma 

Podprogram podpira v okviru prostorskega načrtovanja uresničevanje ključnih strateških ciljev 

NEP za zagotavljanje konkurenčnosti, zanesljivosti in čim manjših vplivov na okolje. Ključni cilji 

podprograma so:  

 uveljavljanje učinkovite rabe energije na vseh področjih urejanja prostora; 

 izboljšanje prostorskega načrtovanja energetskih objektov; 

 uveljavljanje kakovosti odločanja in sodelovanja javnosti pri odločanju o energetskih 

projektih. 

Strategija podprograma 

Pripravljeno bo podporno okolje, ki bo omogočalo razvoj energetske infrastrukture, spodbujalo 

razvoj energetike z upoštevanjem ciljev prostorskega načrtovanja, prednostno na področjih: 

 učinkovite rabe energije; 

 obnovljivih virov energije; 

 linijskih objektov. 

Ob upoštevanju naslednjih usmeritev: 

 razvoj energetsko učinkovitega urbanističnega načrtovanja in arhitekturnega oblikovanja, 

še posebno na področju umeščanja v prostor objektov, sistemov poselitve in energetsko 

varčnih oblik gradnje za zagotavljanje zmanjšanje porabe energije; 

 za proizvodnjo električne energije se prednostno izkorišča lokacije s čim manjšim vplivom 

na okolje - usmerjanje izgradnje proizvodnih objektov na lokacijah, ki so s stališča rabe 

prostora, družbene sprejemljivosti, razpoložljivosti virov in vpetosti v infrastrukturo 

najprimernejše;  

 prednostno spodbujanje integracije sončnih elektrarn v stavbe; 

 pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo OVE kot 

so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in 

prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti; 

 prostorski razvoj energetske infrastrukture se zagotavlja prvenstveno v skupnih 

infrastrukturnih koridorjih, pri čemer se teži k zmanjševanju njihovega števila; 

 izboljšave pravnega okvira, ki ureja področje umeščanja energetskih objektov v prostor in 

kakovostno vodenje postopkov;  

 sistematično, dosledno in aktivno odpravljanje administrativnih ovir, povezanih z 

umeščanjem ključnih projektov v prostor. 

 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

 izvajanje Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor; 

 dopolnitev drugih zakonov in podzakonskih aktov za uveljavljanje ciljev NEP na področjih 

urejanja prostora; 

 proaktivna vloga države pri usmerjanju investitorjev v OVE v prostorsko najbolj 

sprejemljive lokacije; 

 izpeljava DPN za vse projekte NEP; 

 vzpostavitev sistema stalnih izboljšav pri postopkih umeščanja energetskih objektov v 

prostor. 
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Podporno okolje 

Vzpostavljeno bo podporno okolje za spodbujanje razvoja energetike, ki bo obsegalo naslednje 

ukrepe.  

Energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje: 

 spremembe in dopolnitve Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi 

objektov ter podzakonskih aktov (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah idr.) tako, 

da bo omogočalo izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe OVE s celostnim 

načrtovanjem zgradb in naselij (novih in ob prenovah) za optimalno zadovoljevanje potreb 

uporabnika in z upoštevanjem načela trajnostne graditve v celotnem življenjskem krogu 

stavbe (LCC) ali naselja. Nizka oz. nična raba energije v stavbah in naseljih temelji na 

ustrezni legi in razporeditvi stavb (solarni urbanizem), arhitekturni zasnovi (npr. 

izboljšana zasnova stavbe, napredni, npr. naravni materiali, celostno načrtovanje stavb z 

nizko rabo energije in nizkimi izpusti CO2 z upoštevanjem LCC) idr. 

Lokalna oskrba z energijo in razpršena proizvodnja električne energije iz OVE: 

 urbanistično tehnične smernice za prostorske načrtovalce pri načrtovanju poslovnih in 

stanovanjskih območij za uporabo OVE za ogrevanje in hlajenje in za uveljavljanje 

energetske učinkovitosti;  

 dopolnitev prostorskega reda z merili za opremljenost s polnilno infrastrukturo za 

električna vozila;  

 proaktivna vloga države pri identifikaciji lokacij za izkoriščanje vodne in vetrne energije: 

raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, okoljsko 

sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe vključno s pripravo 

geografskih kart; 

 priprava strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih načrtov ter vodenje 

postopkov za umeščanje v prostor za elektrarne na OVE, ki so prepoznane kot objekti 

nacionalnega pomena za dosego predpisanega cilja 25-odstotnega deleža porabe OVE v 

končni rabi energije in za katere investitor še ni znan. Po izdelavi in sprejetju ustreznih 

podlag bo Ministrstvo za okolje in prostor pričelo v imenu države Slovenije voditi 

postopke umeščanja v prostor122. Pospešeno umeščanje OVE v prostorske načrte na 

državnem ter lokalnem nivoju; poenostavitev administrativnih postopkov za izvedbo 

investicij ter preverjanje učinkovitosti postopkov z demonstracijskimi projekti; 

 umestitev izvedbe lokalnih energetskih konceptov v splošne in posamične akte lokalnih 

samoupravnih skupnosti, priprava občinskih prostorskih načrtov na osnovi usmeritev iz 

lokalnih energetskih konceptov oziroma predpisanih načinov ogrevanja, hlajenja in 

priprave sanitarne tople vode; 

 

Omrežja: 

 izvajanje Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor; 

 učinkovita zaščita varovalnih pasov obstoječih in načrtovanih elektroenergetskih vodov in 

pospešitev postopkov umeščanja linijskih objektov v prostor;  

 priprava Uredbe o kriterijih za uporabo podzemnih elektroenergetskih povezav v Republiki 

Sloveniji, ki naj opredeli jasne in uravnotežene kriterije za uporabo podzemnih 

elektroenergetskih povezav in drugih potrebnih pravnih podlag123. Uredba naj za 110 kV 

                                                 
122

  Po sprejetju uredbe o državnem prostorskem načrtu bo država oddala takšne energetske lokacije, vložek države pa bo 

ali odplačan ali pa bo država participirala na lastništvu projekta in ga kasneje odprodala. 
123

  Uredba je nujna za določanje obsega uporabe podzemnih elektroenergetskih povezav v Sloveniji na podlagi stanja 

okolja, vplivov elektroenergetskega omrežja na okolje, omejitev pri rabi zemljišč, finančnih zmožnosti in 

zainteresiranosti uporabnikov prostora.  
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nivo določi jasne kriterije, za višje napetostne nivoje pa naj se omrežje praviloma ne 

kablira; 

 potrebne so spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (ZGO), za ustrezno 

ureditev izgradnje linijskih objektov, ki imajo svojo specifiko in sicer:  
o opredeliti Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI) kot podlago 

za izvedbo rekonstrukcij obstoječih daljnovodov; 

o ustrezneje urediti pridobitev lastninske pravice in izkazovanje javne koristi. 
 

Splošno: 

 začetek postopka DPN za vse prednostne objekte iz NEP. Izboljšanje procesov odločanja 

pri izdaji dovoljenj za projekte državne infrastrukture, vključno s spremembo pravnega 

okvira na tem področju; 

 usposabljanje za zgodnje vključevanje prostorskih izhodišč in preverjanje prostorske ter 

okoljske izvedljivosti in družbene sprejemljivosti pri načrtovanju energetskih objektov; 

 vzpostavitev sistema stalnih izboljšav s spremljanjem postopkov umeščanja energetskih 

objektov v prostor in izvedbe ukrepov za odpravo ovir vključno z nadaljnjimi izboljšavami 

zakonodaje. 

Tabela 53: Naloge, roki, odgovorna institucija, finančna sredstva podprograma Prostorsko načrtovanje 

Naloga Rok Odgovornost 

Sprememba zakonov in podzakonskih aktov za energetsko 
učinkovito prostorsko načrtovanje iz izkoriščanje OVE 

stalna 
dejavnost 

MOP 

Priprava pravnih podlag za obvezno opremljanje s polnilno 
infrastrukturo za električna vozila  

2011-2012 MOP 

Klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE (VE in HE) glede na 
okoljsko sprejemljivost 

2012 
2015 

MG, MOP 

Vodenje postopkov umeščanja v prostor za objekte OVE 
nacionalnega pomena, kjer investitor ni znan 

2012 MG 

Umeščanje lokalnih energetskih konceptov v občinske 
prostorske načrte 

2011 občine 

Izvajanje Zakona o umeščanju prostorskih ureditev 
državnega pomena v prostor 

stalna 
dejavnost 

MOP 

Priprava aktov v zvezi s kriteriji za kabliranje  2011 MOP 

Začetek postopka DPN za objekte NEP po projektih MG 

Usposabljanje načrtovalcev in odločevalcev v zvezi s 
prostorskimi izhodišči 

stalna 
dejavnost 

MOP, MG 

Vzpostavitev sistema spremljanja postopkov za objekte NEP 
in stalnih izboljšav postopkov umeščanja v prostor 

2011 MG 
MOP 

Akterji 

 Ministrstvo za okolje in prostor: priprava in dopolnitev zakonodaje; 

 Ministrstvo za gospodarstvo: priprava in dopolnitev zakonodaje, spremljanje postopkov 

 občine: umeščanje lokalnih energetskih konceptov v občinske prostorske akte in ohranjanje 

ali vzpostavitev varovalnih pasov obstoječih in načrtovanih energetskih objektov v 

njihovih prostorskih aktih; 

 energetska podjetja; 

 načrtovalci. 
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Spremljanje izvedbe podprograma 

Tabela 54: Glavni kazalci za spremljanje podprograma Prostorsko načrtovanje 

Cilj Kazalec Enota 

Zaostanki v postopkih umeščanja v prostor Število postopkov, ki so v zamudi 
Čas prekoračitve 

*št.+ 
[mes] 
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 Ocena učinkov NEP 
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1 Izbira strateške usmeritve 

V primerjalni analizi učinkov energetike politike v Sloveniji do leta 2030 je bilo ocenjenih šest 

alternativnih scenarijev energetske politike. Upoštevani so bili zlasti:  

 razvojni izzivi, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih 

okoliščin: mednarodnih tržišč energije (cen ter zanesljivosti dobav naftnih derivatov, 

zemeljskega plina, trdnih goriv in električne energije), trgovanja z emisijami, gospodarske 

aktivnosti v Sloveniji, globalnega tehnološkega razvoja (zlasti v prometu, aktivnih omrežij) 

in prometne politike države in EU;  

 alternativne strateške usmeritve energetike, vpete v širšo razvojno politiko države, cilje in 

druge obveznosti Slovenije iz mednarodnih dogovorov, energetsko politiko v EU, z 

upoštevanjem sprejetih politik in ukrepov ter tudi tiste v pripravi; 

 stanje energetike, projektov v izvajanju in alternativah, na podlagi projektov v pripravi ter 

analizah možnosti za projekte na področjih rabe in oskrbe z energijo; (pri tem se opiramo 

na analize tehničnih, ekonomskih, okoljsko sprejemljivih in dosegljivih možnosti ter ocene 

možnosti za povečanje dosegljivega potenciala z instrumenti energetske politike na 

posamezni področjih NEP);  

 analize odziva akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike v 

različnih scenarijih; 

 kvantitativna ocena učinkov navedenih dejavnikov glede na zastavljene cilje. 

Scenariji, ki predstavljajo različne nabore ukrepov energetske politike do leta 2030, so bili 

oblikovani v podporo odločanju o naslednjih razvojnih dilemah razvoja energetike:  

 kako zagotoviti čim večjo realizacijo potencialov URE - kako zagotoviti izvedbo investicij 

pri končnih odjemalcih energije; 

 kako zagotoviti čim večjo realizacijo potencialov OVE in do kje naj pri tem gremo: do meje 

okoljske sprejemljivosti ali omogočiti razvoj OVE pri določenih izbranih projektih tudi s 

prevlado javnega interesa povečevanja deleža OVE nad cilji varovanja narave; 

 primerjati možnosti za prehod v nizkoogljično družbo z izgradnjo druge jedrske elektrarne 

ali brez nove enote; 

 kako usmerjati postopno zmanjšanje rabe fosilnih virov pri oskrbi z električno energijo, 

toploto in v prometu? Ali je strateško še nadalje pomembno ohranjanje diverzifikacije 

virov na sedanji ravni in raba domačega premoga v energetski mešanici za proizvodnjo 

električne energije? S katero kombinacijo ukrepov zagotoviti zamenjavo fosilnih goriv za 

ogrevanje? 

 kako pospešiti prodor novih tehnologij, zlasti v prometu in aktivnih omrežij za distribucijo 

električne energije; 

 nadaljnje mednarodno povezovanje države za povečanje konkurenčnosti in zanesljivosti 

dobav. 

Analizirani sta bili dve strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo ter trije scenariji oskrbe 

z električno energije. Učinke energetskih scenarijev smo preverili v enem, ciljnem scenariju 

gospodarskega razvoja in enotnem scenariju zunanjih okoliščin. Preverili smo občutljivost 

rezultatov na gibanja v prometu124. 

                                                 
124  Le nekateri ukrepi, ki vplivajo na rabo energije v prometu, so predmet energetske politike (to so zlasti ukrepi za 

spodbujanje učinkovitosti vozil, vožnje in zamenjave energenta), preostali ukrepi, ki bistveno vplivajo na obseg 

prometnega dela in/ali izbiro načina prevoza in s tem na rabo energije, pa so predmet prometne, davčne, prostorske ali 

drugih politik. Ker so ukrepi teh politik ključni za izpolnjevanje energetskih ciljev Slovenije iz podnebno energetskega 

svežnja, niso pa še niti sprejeti, niti pripravljeni, v analizi občutljivosti ocenimo izpolnjevanje ciljev za scenarij, ko 

trajnostna prometna politika ne bo pripravljena ali sprejeta.  
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Strategiji energetske politike na področju trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo obsegata 

ukrepe URE v vseh sektorjih, rabo OVE za oskrbo s toploto in razpršeno proizvodnjo električne 

energije vključno z vetrnimi elektrarnami, SPTE ter lokalno oskrbo z energijo. Analizirani strategiji 

sta:  

 referenčna strategija (REF) vključuje nujne ukrepe za izpolnjevanje sprejetih obveznosti; 

 intenzivna strategija (INT) vzpostavlja podporno okolje za izvedbo vseh donosnih 

projektov URE, kar zagotavlja večje ekonomske učinke in prednost v tehnološki tekmi na 

področju zelenih energetskih tehnologij. Strategija je bolj ambiciozna tudi pri spodbujanju 

izkoriščanja OVE, razvoja lokalne oskrbe in SPTE v vseh sektorjih. 

Ocenjeni trije scenariji razvoja oskrbe z električno energijo se razlikujejo v ključnih investicijah v 

proizvodne enote: 

 osnovni scenarij (OSN), ki predpostavlja nadaljevanje investicij v teku oz. izvedbo 

ukrepov za njihovo dokončanje (HE na spodnji Savi, blok 6 v TEŠ), podaljšanje življenjske 

dobe NEK, pospešitev izgradnje načrtovanih in novih hidroelektrarn, modernizacijo 

obstoječih in izgradnjo novih enot za SPTE z visokim izkoristkom ter preverja izgradnjo 

novih plinsko parnih elektrarn glede na razmere na mednarodnih trgih; 

 jedrski scenarij (JE), je nadgradnja osnovnega scenarija in predvideva ukrepe, ki bodo 

omogočili dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote JEK2 

ob lokaciji obstoječe jedrske elektrarne moči 1000 MW z začetkom obratovanja pred letom 

2030; 

 plinski scenarij (PLIN), je tudi nadgradnja osnovnega scenarija v smeri še večje 

diverzifikacije virov za oskrbo z električno energijo glede na sedanjo - s povečanjem deleža 

četrtega energenta - z izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn (PPE) na zemeljski plin do 

leta 2030 skupne moči 800 MW. 

Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali strateških vidikov investicij v teku. Zaradi dilem 

javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v izvajanju, sta bila analizirana še dva dodatna 

scenarija oskrbe z električno energijo, ki omogočata oceno strateških vidikov razvoja energetike ob 

prekinitvi te investicije125. Drugih investicij v izvajanju in že sprejetih ukrepov v analizi nismo 

preverjali. Dodatna scenarija predpostavljata zapiranje PV leta 2027. Izhodišče scenarijev ostaja 

ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v državi kot v osnovnem scenariju, 

ohranjanje vseh funkcij sistema v državi vključno s sistemskimi storitvami in ohranjanje ravni 

diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno energijo ter osvetli posledice zmanjšanja proizvodnje 

električne energije iz domačega premoga. Dodatna scenarija ocenjujemo z upoštevanjem 

intenzivnega razvoja rabe in razpršene proizvodnje električne energije: 

 dodatni jedrski scenarij (DOD JE) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo plinsko parne 

elektrarne moči 400 MW in jedrska elektrarna moči 1000 MW;  

 dodatni plinski scenarij (DOD PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh PPE 

skupne moči 800 MW. 

Možnost JEK2 moči 1600 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (JE INT in 

DOD JE). 

Za ostala področja energetike: prenos električne energije in prenos zemeljskega plina je bil za NEP 

podrobno ocenjen enoten scenarij razvoja, vendar pa so znotraj podsektorjev opredeljeni 

prednostni ukrepi. V okviru horizontalnih ukrepov NEP so z razvojem energetike povezane zlasti 

naslednje politike davčna, stanovanjska politika, prostorsko načrtovanje, izobraževanje in 

                                                 
125

  Analiza se omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike brez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo posledic 

prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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usposabljanje, raziskave in razvoj ter splošna razvojna politika države, ki so dimenzionirani tako, 

da podpirajo ukrepe trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo ter oskrbe z energijo v vseh 

sektorjih in bistveno vplivajo na učinke NEP. 
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Scenarij mednarodnih cen energije (IEA)

brez trajnostne PPTrajnostna prometna politike

Ciljni scenarij gospodarske aktivnosti v Sloveniji

INTENZIVNA strategija 

rabe in lokalne oskrbe
INTENZIVNAREFERENČNA REFERENČNA

 

Slika 4: Shematski prikaz analiziranih scenarijev NEP 

Tabela 55: Imena in oznake scenarijev NEP v primerjalni analizi učinkov  

Ime Oznaka 

Osnovni scenarij / Referenčna strategija OSN REF 

Jedrski scenarij / Referenčna strategija JE REF 

Plinski scenarij / Referenčna strategija PLIN REF 

Osnovni scenarij / Intenzivna strategija OSN INT 

Jedrski scenarij / Intenzivna strategija JE INT 

Plinski scenarij / Intenzivna strategija PLIN INT 

 

Tabela 56: Imena in oznake dodatnih scenarijev NEP v primerjalni analizi učinkov126 

Ime Oznaka 

Dodatni jedrski scenarij/Intenzivna strategija DOD JE 

Dodatni plinski scenarij/Intenzivna strategija DOD PLIN 

Rezultati primerjave scenarijev 

Analizirani scenariji/strategije uspešno zasledujejo zastavljene cilje trajnostnega razvoja in prehoda 

v nizkoogljično družbo, zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti. V vseh analiziranih 

scenarijih/strategijah izpolnimo vse minimalne zahteve podnebno energetskega svežnja, drugih 

mednarodnih obveznosti in standarde na področju zanesljivosti oskrbe z energijo. 

Pomembne prednosti scenarijev so: 

 zmanjšanje emisij: zasuk v trendu od dosedanje rasti TGP k dolgoročnemu zmanjševanju 

emisij TGP in nadaljnje občutno zmanjševanje onesnaževal zraka;  

                                                 
126

  Dodatni scenarij so prikazani ločeno zaradi razlike v ravni analize in obravnave teh scenarijev. 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030     

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 138 
 

 večja energetska učinkovitost: nizka rast rabe končne energije in zmernejša rast rabe 

električne energije glede na sedanjo,; Bistveno večja energetska in okoljska učinkovitost 

energetskih transformacij zaradi izkoriščanja OVE, SPTE z visokim izkoristkom ter 

zamenjavo termoenergetskih objektov z najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) za nove 

tehnologije;  

 večje izkoriščanje OVE: znatno povečanje rabe OVE za več kot 60 % glede na sedanjo. 

Poleg nadaljnjega vse večjega izkoriščanja hidro energije in biomase, bodo z intenzivnimi 

spodbudami dosežene izrazite spremembe tudi pri rabi drugih OVE, ki imajo danes skupaj 

4-odstotni delež med OVE, do leta 2030 pa se bo ta delež povečal nad 35 odstotkov; 

 izboljšanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe: zmanjšanje uvozne odvisnosti v 

vseh scenarijih, ohranjanje diverzifikacije virov v oskrbi z energijo in za proizvodnjo 

električne energije ter povečanje pokritosti s proizvodnjo električne energije v Sloveniji; 

izboljšanje vseh kazalcev obratovalne zanesljivosti oskrbe z električno energijo, povečanje 

proizvodnih in rezervnih zmogljivosti v državi; 

 konkurenčnost: zmanjšanje energetske intenzivnosti, sprememba v strukturi stroškov za 

energijo – povečanje deleža investicij in zmanjšanja stroškov za goriva in emisije, 

ohranjanje konkurenčnosti proizvodnje električne energije. 

Izbor strategije spodbujanja URE in lokalne oskrbe z energijo 

Intenzivna in referenčna strategija se ne razlikujeta bistveno do leta 2020, vendar pa intenzivna 

strategija zagotavlja boljše okoljske kazalce in večjo robustnost pri izpolnjevanju ciljev: podnebno 

energetskega svežnja – zlasti 25-odstotnega deleža OVE v bruto končni rabi energije – in Kjotskega 

protokola. Intenzivna strategija tudi po letu 2020 izkazuje prednosti glede na referenčno: manjšo 

porabo energije, počasnejšo rast rabe električne energije, do leta 2030 je dosežen 31-odstoten delež 

OVE v bruto rabi končne energije in 53-odstoten delež v bruto rabi električne energije (v referenčni 

strategiji le 27-odstoten delež OVE v končni rabi in 44-odstoten v rabi električne energije); večji je 

izkoristek transformacij z večjim deležem SPTE in OVE v proizvodnji električne energije; manjši 

neto uvoz in manjša uvozna odvisnost; večje je izboljšanje energetske intenzivnosti; boljši so vsi 

drugi kazalci zanesljivosti oskrbe z energijo; večje zmanjšanje emisij TGP; slabost intenzivne 

strategije so rahlo višje emisije dušikovih oksidov in prašnih delcev, zaradi več rabe lesne biomase. 

Intenzivna strategija predstavlja tudi boljše razvojno izhodišče za dolgoročni prehod v 

nizkoogljično družbo. Dodatni investicijski stroški v intenzivni strategiji za URE so finančno 

pokriti z doseženim zmanjšanjem stroškov za goriva in energijo, dodatni stroški za spodbujanje 

OVE zahtevajo dodatne spodbude v višini 650 mio EUR v dvajsetletnem obdobju. 

Za NEP je zato izbrana in predlagana Intenzivna strategija spodbujanje trajnostne rabe in lokalne 

oskrbe z energijo. 

Izbor strategije razvoja oskrbe z električno energijo 

Scenariji oskrbe z energijo se do leta 2020 ne razlikujejo med seboj – glavni izzivi so: izgradnja 

novih hidroelektrarn ter nadomeščanje ključnih obstoječih termoelektrarn ter usmerjena raba 

fosilnih goriv (učinkovita raba domačega premoga in uporaba zemeljskega plina v SPTE). V letu 

2030 se scenariji razlikujejo: jedrski in plinski scenarij kažeta na prednosti pred osnovnim 

scenarijem v energetskih kazalcih in kazalcih obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo. V 

jedrskem scenariju se izrazito izboljša splošna uvozna odvisnost države127. V obeh scenarijih, 

                                                 
127

  Po mednarodnih standardih se jedrsko gorivo upošteva kot domači, OECD, vir energije. 
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jedrskem in plinskem, je del električne energije namenjene izvozu. Plinski scenarij predstavlja po 

vseh vidikih sprejemljivo alternativo, ne izkazuje pa prednosti pred drugimi scenariji. Proizvodnja 

električne energije je dražja kot v ostalih dveh scenarijih, večji so izpusti TGP in NOx, večja je tudi 

uvozna odvisnost in občutljivost na spremembe cene energije na mednarodnih trgih. Kljub višjim 

stroškom oskrbe je investicijsko manj zahteven od jedrskega scenarija.  

Zaradi nižjih stroškov za oskrbo in manjših izpustov sta kot primerna za NEP predlagana zlasti 

dva scenarija oskrbe z električno energijo: osnovni in jedrski scenarij. Osnovni scenarij zadošča za 

potrebe Slovenije do leta 2030, jedrski scenarij je naravnan bolj dolgoročno in zagotavlja nadaljnje 

dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji. Zaradi zahtevnosti izvedbe projekta je s 

stališča zanesljivosti in konkurenčnosti nujno potrebno določeno obdobje prekrivanja obratovanja 

JEK2 in NEK do leta 2043. Presežki proizvodnje električne energije v prvem obdobju po izgradnji 

bodo prehodne narave. V oceni učinkov upoštevamo kot prvo možno leto obratovanja objekta leto 

2022, realno pa bo letnica izgradnje objekta predmet podjetniške optimizacije, izvedba pa bo 

odvisna tudi od družbene sprejemljivosti projekta. Osnovni scenarij je do izgradnje JEK2 enak 

jedrskemu scenariju, daje informacijo, kakšen bi bil potek v jedrskem scenariju v primeru odložene 

izgradnje JEK2.  

Preverjanje predloga z dodatnimi scenariji 

Izbrana strategija oskrbe z električno energijo je bila primerjana še z dvema strategijama, ki 

predpostavljata prekinitev investicije v teku v blok 6 v TEŠ. Rezultati primerjave so naslednji: 

 ključna prednost dodatnih scenarijev je večje zmanjšanje TGP do leta 2030; boljši so tudi 

kazalci izpustov škodljivih snovi v zrak; 

 raven obratovalne zanesljivosti ustreza zastavljenim kriterijem; 

 strateška zanesljivost je po zaprtju PV manjša, uvozna odvisnost je večja, manjša je 

diverzificiranost virov in lokacij za oskrbo z električno energijo;  

 tudi v dodatnih scenarijih je oskrba z električno energijo deloma, a v manjšem obsegu, 

namenjena izvozu; 

 energetska intenzivnost je v plinskem scenariju brez bloka 6 v TEŠ najnižja, medtem ko je v 

jedrskem scenariju z blokom 6 v TEŠ najvišja; 

 skupni strošek za investicije v obdobju 2010 do 2030 je najnižji v plinskem scenariju brez 

bloka 6 v TEŠ in najvišji v jedrskem scenariju z blokom 6 v TEŠ; 

 lastna cena proizvodnje električne energije je v vseh scenarijih brez bloka 6 v TEŠ nekoliko 

višja od lastne cene scenarijev z blokom 6 v TEŠ, pri čemer v scenarijih brez bloka 6 v TEŠ v 

lastno ceno niso vključeni strošek za prekinitev pogodbe investicije v izvajanju ter stroški 

za zapiranje premogovnika Velenje;  

 scenariji brez bloka 6 v TEŠ so manj robustni na spremembe okoliščin na mednarodnih 

trgih z energijo, zlasti dodatni plinski scenarij. 

Prednosti scenarijev brez bloka 6 v TEŠ so na področju okolja, investicijsko so nekoliko manj 

zahtevni, prednosti scenarijev z blokom 6 v TEŠ so v večji strateški zanesljivosti oskrbe, nižji 

pričakovani ceni energije in manjši občutljivosti na spremembe cen na mednarodnih trgih energije. 

Vsi scenariji omogočajo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države in pri vseh scenarijih 

pričakujemo, da bo cena električne energije konkurenčna na mednarodnih trgih. Pri izbiri scenarija 

se tehtajo zlasti dolgoročne koristi okolja s strateško zanesljivostjo oskrbe in nekoliko nižjo ceno za 

električno energijo. Dodaten dejavnik izbire je dejstvo, da je investicija v izvajanju v blok 6 v teku, 

posledično so scenariji brez bloka 6 v TEŠ obremenjeni s stroški za prekinitev pogodb in dejavnosti 

povezanih z investicijo. 
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Tabela 57: Primerjava scenarijev v letih 2020 in 2030 

 Kazalci zanesljivosti Kazalci okolja Kazalci konkurenčnosti 

 Diverzifikacija virov  Uvozna  
odvisnost 

Delež proizvodnje 
el. en. iz domačih 

virov glede na 
skupno 

proizvodnjo  
el. en.  

Obratovalna 
zanesljivost 

Izvoz 
električne 
energije  

Emisije CO2  Emisije CO2 
zunaj ETS 

Emisije 
NOX  

Emisije 
SO2  

Emisije 
prašnih 
delcev  

Okvirna višina 
investicij  

2010- 2020 oz. 

2030128 

Specifični 
strošek za 

proizvodnjo 
električne 

energije iz novih 

enot129 

Javna sredstva za 
oskrbo z električno 

energijo130 

Energetska intenzivnost 
[toe/EUR] 

  [%] [%]  [TWh] [Mt CO2 ekv] [Mt CO2 ekv] [kt] [kt] [kt] [mio EUR2008] [EUR2008/MWh] [mio EUR2008]] [toe/EUR2008] 

Stanje v letu 2008 HE, JE, LIG 56,0  - -1,4  16,9 9,1 58,8  11,9  6,3     256,0 

Scenariji leta 2020  2020 

OSN INT HE, JE, LIG 46,2  OK 1,5  14,3 7,2 27,5  8,2  5,2  2.360 72 (74)  149,3 

JE INT 5.949 

PLIN INT 2.640 

DOD JE HE, JE, LIG 49,6  OK 2,1  14,5 27,9  6,6  5,2  5.562 81 (82)  151,6 

DOD PLIN 1.974 

Scenariji leta 2030  2030 

OSN INT HE, JE, LIG 45,2 71 OK 2,6  12,7 7,1 20,9  5,7  4,4  3.396 78 (81)  112,6 

JE INT HE, JE, LIG 30,5 79 OK 10,2  12,7 20,9  5,7  4,4  7.383 72 (77)  133,6 

PLIN INT HE, JE, LIG, ZP 47,5 58 OK 7,5  14,4 23,1  5,7  4,4  3.956 83 (85)  117,9 

DOD JE HE, JE, ZP 37,4 64 OK 8,3  10,2 19,34  1,0  4,3  6.997 72 (77) neocenjeno 129,1 

DOD PLIN HE, JE, ZP 55,2 49 OK 3,8  11,3 20,7  1,0  4,3  3.290 84 (85) neocenjeno131 111,9 

 
 

                                                 
128

  Prikazane so samo investicije v proizvodnjo električne energije na prenosnem omrežju vključno z HE nad 10 MW in velikimi enotami SPTE. 
129

  Lastna cena proizvodnje električne energije v novih enotah z vidika sistema. V lastno ceno niso všteti stroški za prekinitev pogodbe.  

 Razmerje med produkti (pas, trapez, ki dosegata na trgu različne cene) se med scenarij nekoliko razlikuje.  

 V oklepaju je navedena lastna cena ob upoštevanju 7% diskontne stopnje za investicije v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in 9% diskontne stopnje za proizvodnjo električne energije drugih virov energije. 
130

  Prikazane so samo razlike med scenariji. 
131

  Stroški za zapiranje PV po oceni HSE znašajo 173 mio EUR: Ti stroški niso všteti v prikazani lastni cene.  
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2 Energetska bilanca 

 

Raba končne energije 

Raba končne energije se je po znižanju leta 

2007, v letu 2008 občutno povečala, glede 

na leto 2000 je bila v letu 2008 višja za 

slabih 19 %. Do leta 2007 se je raba vsako 

leto povečala, v povprečju za 1,4 %/leto, 

leta 2008 pa je bila rast skoraj 8 %. Leta 

2009 se je zmanjšala na 196 PJ oz. za 11 % 

glede na leto prej. 

V obdobju 2000-2008 se je najbolj povečala 

poraba tekočih goriv in sicer za kar 26 %, 

sledi pa električna energija z 22 % (rast se 

je v letu 2008 ustavila). Poraba plinastih 

goriv je v letu 2008 za 13 % višja kot leta 

2000. Raba OVE se je le minimalno 

povečala. Leta 2009 se je poraba tekočih 

goriv in električne energije zmanjšala za 

12 %, zemeljskega plina pa za 10 %. Raba 

OVE se je prav tako zmanjšala, in sicer za 

1 %. 

 V projekcijah NEP se raba do leta 2020 

povečuje, po tem letu pa se v izbrani 

strategiji NEP stabilizira. Struktura rabe končne energije se po projekcijah močno spremeni. V 

obdobju 2008-2030 se bo raba tekočih goriv zmanjšala za 29 %, raba OVE se bo povečala za 87 %, 

zemeljskega plina za 5 %, električne energije za 10 % ter daljinske toplote za 15 %. Raba končne 

energije v ostali rabi in gospodinjstvih se bo zmanjšala za 17%, povečala se bo v predelovalnih 

dejavnostih in gradbeništvu 2% ter v prometu se bo zmanjšala za 5%. 
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Slika 6: Projekcija rabe električne energije do leta 2030 v 

izbrani strategiji INT strategiji v primerjavi s strategijo REF 

ter potek v obdobju 2000-2008 

Raba električne energije se je leta 2008 

prvič po letu 2000 znižala. Zniževanje 

rabe se je nadaljevalo tudi leta 2009, 

zlasti zaradi zaostrene gospodarske 

situacije, leta 2010 se je raba električne 

energije ponovno nekoliko povečala. 

Povprečna letna rast je v obdobju 2000-

2008 znašala 2,5 %, v obdobju 2000-

2010 pa 1,2%. 

V obdobju od leta 2000-2007 se je 

povečevala zlasti v predelovalni 

industriji, deloma tudi kot posledica 

nove elektrolize v Talumu, povečevala 

pa je tudi v gospodinjstvih in ostali 

rabi. V letu 2008 se je občutno znižala v 

predelovalnih dejavnostih in 

gradbeništvu (industrija), občutno pa 

se je povečala v ostali rabi.  

V projekcijah NEP se bo raba električne 

energije do leta 2015 dvigne povečala 

na raven iz leta 2007, ko je bila s 

13,2 TWh zabeležena najvišja raba v 

Sloveniji. Po tem letu se rast močno 

zmanjša. V obdobju od leta 2010 do leta 

2020 je pričakovana 1,6-odstotna 

povprečna letna rast, od leta 2020 do 

leta 2030 pa le še 0,3-odstotna. Raba 

električne energije bo leta 2030 znašala 

14,1 TWh in bo višja za 10 % glede na 

leto 2008. Najbolj se bo povečala v 

industriji in v prometu. Projekcija rabe 

električne energije BASE (brez 

dodatnih ukrepov in politik) pa kaže 

na povečanja rabe električne energije 

do 15,3 TWh v letu 2030 oz za 26 

odstotkov več kot leta 2008. 

 

 

  



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030 

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 143 
 

Tabela 58: Energetska bilanca izbranih scenarijev NEP: osnovni in jedrski scenarij 

Energetska bilanca INTENZIVNA strategija - OSNOVNI scenarij - JEDRSKI scenarij

2000 2005 2008 2010 2015 2020 2030 2020/2010 2030/2020 2030 2030/2020

%/a %/a enota %/a

Domača proizvodnja [Mtoe] 3,151 3,487 3,672 3,536 3,711 3,881 3,935 0,9% 0,1% 5,917 4,3%

  Trdna goriva 1,115 1,173 1,185 1,148 1,030 1,030 0,741 -1,1% -3,2% 0,741 -3,2%

  Nafta 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

  Zemeljski plin 0,006 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0% 0,0% 0,002 0,0%

  Jedrska energija 1,241 1,533 1,634 1,461 1,507 1,507 1,507 0,3% 0,0% 3,489 8,8%

  Vodna in vetrna energija 0,330 0,298 0,345 0,367 0,411 0,467 0,607 2,4% 2,7% 0,607 2,7%

  Geotermalna energija 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,111 0,0%

  Drugi obnovljivi viri 0,458 0,476 0,490 0,542 0,741 0,821 0,905 4,3% 1,0% 0,905 1,0%

  Odpadki 0,000 0,013 0,015 0,016 0,021 0,054 0,063 13,0% 1,5% 0,063 1,5%

Neto uvoz  [Mtoe] 3,368 3,844 4,287 3,432 3,374 3,337 3,241 -0,3% -0,3% 2,598 -2,5%

  Trdna goriva 0,273 0,339 0,439 0,295 0,161 0,059 0,054 -14,8% -0,9% 0,054 -0,9%

  Tekoča goriva 2,298 2,502 2,995 2,473 2,272 2,120 2,060 -1,5% -0,3% 2,060 -0,3%

     Surova nafta 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0%

     Naftni proizvodi 2,197 2,503 2,995 2,473 2,272 2,120 2,060 -1,5% -0,3% 2,060 -0,3%

  Zemeljski plin 0,911 1,028 0,974 0,865 1,168 1,334 1,393 4,4% 0,4% 1,393 0,4%

  Obnovljivi viri 0,000 0,002 0,017 0,027 0,068 0,199 0,208 22,2% 0,5% 0,208 0,5%

  Električna energija -0,114 -0,028 -0,138 -0,229 -0,295 -0,374 -0,474 5,0% 2,4% -1,117 11,6%

Skupna raba primarne energije [Mtoe] 6,455 7,320 7,650 6,968 7,085 7,218 7,176 0,4% -0,1% 8,515 1,7%

  Trdna goriva 1,382 1,542 1,529 1,443 1,190 1,089 0,795 -2,8% -3,1% 0,795 -3,1%

  Nafta in derivati 2,241 2,452 2,879 2,473 2,272 2,120 2,060 -1,5% -0,3% 2,060 -0,3%

  Zemeljski plin 0,917 1,032 0,878 0,867 1,170 1,336 1,395 4,4% 0,4% 1,395 0,4%

  Ostalo 
(1) 1,916 2,297 2,364 2,184 2,453 2,674 2,927 2,0% 0,9% 4,265 4,8%

Jedrska energija 1,241 1,533 1,634 1,461 1,507 1,507 1,507 0,3% 0,0% 3,489 8,8%

Obnovljivi viri energije 0,788 0,779 0,853 0,935 1,220 1,487 1,831 4,7% 2,1% 1,831 2,1%

Drugi energetski viri 0,000 0,013 0,015 0,016 0,021 0,054 0,063 13,0% 1,5% 0,063 1,5%

Neto uvoz električne energije -0,113 -0,028 -0,137 -0,229 -0,295 -0,374 -0,474 5,0% 2,4% -1,117 11,6%

Proizvodnja električne energije [TWh] 
(2) 13,624 15,117 16,398 16,231 18,665 20,223 21,823 2,2% 0,8% 29,655 3,9%

  Jedrske elektrarne 4,761 5,884 6,273 5,609 5,783 5,783 5,783 0,3% 0,0% 13,615 8,9%

  Hidro in vetrne elektrarne 3,834 3,461 4,018 4,261 4,775 5,420 7,049 2,4% 2,7% 7,049 2,7%

  Termo elektrarne (tudi na OVE) 5,029 5,772 6,107 6,361 8,107 9,020 8,990 3,6% 0,0% 8,990 0,0%

OVE 0,120 0,292 0,342 0,749 1,021 1,724 11,6% 5,4% 1,724 5,4%

Premog 5,275 5,323 5,301 5,377 5,168 3,848 -0,3% -2,9% 3,848 -2,9%

Tekoča goriva 0,037 0,017 0,017 0,032 0,026 0,020 4,2% -2,5% 0,020 -2,5%

Zemeljski plin 0,340 0,475 0,691 1,939 2,772 3,366 14,9% 2,0% 3,366 2,0%

Odpadki (neOVE) 0,000 0,000 0,010 0,010 0,033 0,033 12,4% 0,0% 0,033 0,0%

Proizvodne kapacitete [MWe]
 (6) 2631 2991 2990 3348 4220 5192 6400 4,5% 2,1% 7485 3,7%

  Jedrske elektrarne 656 656 666 696 696 696 696 0,0% 0,0% 1781 9,9%

  Hidro, vetrne, sončne in črpalne elektrarne 860 979 1028 1269 1569 2425 3855 6,7% 4,7% 3855 4,7%

  Termo elektrarne 1115 1356 1296 1383 1954 2071 1849 4,1% -1,1% 1849 -1,1%

Povprečni faktor obremenitve [%] 
(3) 59,1% 57,7% 62,6% 55,3% 50,5% 44,5% 38,9% -2,2% -1,3% 45,2% 0,2%

Poraba goriv v termoelektrarnah [Mtoe] 
(4) 1,297 1,510 1,615 1,622 1,667 1,740 1,649 0,7% -0,5% 1,649 -0,5%

  Premog 1,201 1,411 1,429 1,372 1,117 1,030 0,741 -2,8% -3,2% 0,741 -3,2%

  Tekoča goriva 0,012 0,008 0,004 0,004 0,008 0,006 0,005 4,0% -2,7% 0,005 -2,7%

  Zemeljski plin 0,069 0,065 0,106 0,157 0,379 0,533 0,613 13,0% 1,4% 0,613 1,4%

  Geotermalna energija 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,111 0,0%

  Biomasa 0,015 0,026 0,076 0,090 0,163 0,172 0,180 6,7% 0,5% 0,180 0,5%

Neenergetska raba energije [Mtoe] 0,111 0,224 0,163 0,146 0,156 0,161 0,169 1,0% 0,5% 0,169 0,5%

Skupna raba končne energije [Mtoe] 
(5) 4,441 4,867 5,266 4,721 4,893 4,952 4,960 0,5% 0,0% 4,960 0,0%

  Premog 0,103 0,080 0,081 0,067 0,068 0,054 0,048 -2,2% -1,1% 0,048 -1,1%

  Tekoča goriva 2,236 2,377 2,820 2,421 2,210 2,058 1,999 -1,6% -0,3% 1,999 -0,3%

  Zemeljski plin 0,569 0,665 0,640 0,576 0,664 0,686 0,671 1,8% -0,2% 0,671 -0,2%

  Električna energija 0,905 1,096 1,101 0,995 1,135 1,169 1,209 1,6% 0,3% 1,209 0,3%

  Toplota 0,195 0,196 0,184 0,180 0,193 0,200 0,211 1,0% 0,6% 0,211 0,6%

  Obnovljivi viri energije in odpadki 0,434 0,453 0,440 0,481 0,623 0,785 0,821 5,0% 0,5% 0,821 0,5%

Emisije CO2  [Mt CO2] 14,284 15,601 16,878 15,276 14,295 13,912 12,572 -0,9% -1,0% 12,572 -1,0%

Emisije CO2  ETS [Mt CO2] 7,956 7,993 7,410 6,873 6,741 5,486 -0,9% -2,0% 5,486 -2,0%

Centralna in lokalna oskrba 6,330 6,449 6,100 5,300 5,119 3,741 -1,7% -3,1% 3,741 -3,1%

Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 1,626 1,544 1,310 1,573 1,623 1,745 2,2% 0,7% 1,745 0,7%

Emisije CO2  Non ETS [Mt CO2] 7,645 8,885 7,866 7,423 7,170 7,086 -0,9% -0,1% 7,086 -0,1%

Kazalci

Prebivalstvo [milijon] 1,990     2,003     2,032     2,034     2,053     2,058     2,023     0,1% -0,2% 2,023     -0,2%

BDP [milijard EUR 2008] 26,625   31,901   37,305   34,871   41,130   48,350   63,722   3,3% 2,8% 63,722   2,8%

Dodana vrednost [milijard EUR 2008] 23,034   27,960   26,677   30,693   36,298   42,889   57,112   3,4% 2,9% 57,112   2,9%

Intenzivnost rabe prim. en. [toe/mioEUR 2008] 242,5     229,5     256,0     199,8     172,3     149,3     112,6     -2,9% -2,8% 133,6     -1,1%

Raba prim. en./prebivalca  [kgoe/preb.] 3.244     3.654     3.777     3.425     3.451     3.507     3.548     0,2% 0,1% 4.209     1,8%

Proizvodnja električne en./prebivalca  [kWh/preb.] 5.287     6.361     8.068     5.691     6.429     6.608     6.951     1,5% 0,5% 6.951     0,5%

Emisije CO2/prebivalca   [kg CO2/preb.] 7.187     7.834     8.305     7.510     6.963     6.760     6.215     -1,0% -0,8% 6.215     -0,8%

Uvozna odvisnost [%] 52,2% 52,5% 56,0% 49,2% 47,6% 46,2% 45,2% -0,6% -0,2% 30,5% -4,1%
(1)

 Jedrska energija, vodna in veterna energija, neto uvoz električne energije in ostali energetski viri.
(2)

 Proizvodnja na generatorju (manjše enote na pragu)
(3)

 Proizvodnja električne energije / (Proizvodne kapacitete * 8760 h)
(4)

 Vsa poraba goriva v termoelektrarnah vključno s porabo goriv za proizvodnjo toplote za prodajo v  termoelektrarnah-toplarnah in v enotah soproizvodnje 
(5)

 Brez neenergetske rabe in goriv za transformacije (gorivo za proizvodnjo električne energije in prodane toplote v soproizvodnji  v ind. In ostalih sektorjih)
(6)

 Dejanska moč  
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Tabela 59: Glavni kazalci izbranih scenarijev NEP: osnovni in jedrski scenarij oskrbe z energijo  

Glavni kazalci INTENZIVNA strategija - OSNOVNI scenarij - JEDRSKI scenarij

2000 2005 2008 2010 2015 2020 2030 2030 2030/2020

%/a %/a %/a

Skupna raba energije [Mtoe] 6,455 7,320 7,748 6,968 7,085 7,218 7,176 0,4% -0,1% 8,515 1,7%

  Javne elektrarne 2,439 3,261 3,522 3,373 3,349 3,442 3,268 0,2% -0,5% 5,251 4,3%

  Elektrarne samoproizvajalcev 0,098 0,066 0,058 0,085 0,249 0,336 0,608 14,8% 6,1% 0,608 6,1%

  Ostala energetika 0,195 0,098 0,059 0,045 0,057 0,066 0,062 4,1% -0,7% 0,062 -0,7%

  Končna raba energije (KE) 4,505 4,941 5,337 4,721 4,893 4,952 4,960 0,5% 0,0% 4,960 0,0%

Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo  
(1) 1,471 1,707 1,543 1,233 1,421 1,481 1,578 1,8% 0,6% 1,578 0,6%

Promet 1,308 1,541 2,148 1,757 1,854 1,959 2,018 1,1% 0,3% 2,018 0,3%

Gospodinjstva 1,126 1,197 1,126 1,120 1,045 0,976 0,863 -1,4% -1,2% 0,863 -1,2%

Ostala raba 0,599 0,496 0,520 0,611 0,572 0,535 0,500 -1,3% -0,7% 0,500 -0,7%

Energetska intenzivnost oskrbe [toe/mioEUR 2008] 242,5 229,5 205,8 199,8 172,3 149,3 112,6 -2,9% -2,8% 133,6 -1,1%

Energetska intenzivnost končne rabe [toe/mioEUR 2008] 169,2 154,9 176,2 135,4 119,0 102,4 77,8 -2,8% -2,7% 77,8 -2,7%

  Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo  
(1) 55,2 53,5 50,8 35,4 34,5 30,6 24,8 -1,4% -2,1% 24,8 -2,1%

  Promet 49,1 48,3 71,1 50,4 45,1 40,5 31,7 -2,2% -2,4% 31,7 -2,4%

  Storitve in gospodinjstva 64,8 53,1 54,3 49,6 39,3 31,3 21,4 -4,5% -3,7% 21,4 -3,7%

Končna raba električne en. na preb [kWh/preb.] 5.287 6.361 6.301 5.691 6.429 6.608 6.951 1,5% 0,5% 6.951 0,5%

Raba električne en. sektorsko [TWh] 10,665 12,874 12,956 11,718 13,355 13,758 14,230 1,6% 0,3% 14,230 0,3%

Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo  
(1) 5,489 7,176 6,315 4,904 6,256 6,585 7,126 3,0% 0,8% 7,126 0,8%

Gospodinjstva 2,605 2,954 3,187 3,312 3,506 3,456 3,219 0,4% -0,7% 3,219 -0,7%

Promet 0,267 0,198 0,198 0,206 0,258 0,415 0,704 7,2% 5,4% 0,704 5,4%

Ostala raba 2,163 2,419 3,117 3,153 3,179 3,144 3,011 0,0% -0,4% 3,011 -0,4%

Energetski sektor 0,140 0,128 0,140 0,143 0,156 0,160 0,169 1,1% 0,6% 0,169 0,6%

Delež električne energije v skupni rabi končne en. [%] 20,3% 22,2% 20,5% 21,1% 23,2% 23,6% 24,4% 1,1% 0,3% 24,4% 0,3%

  Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo  
(1) 32,9% 36,2% 34,9% 34,2% 37,9% 38,2% 38,8% 1,1% 0,2% 38,8% 0,2%

  Promet 1,8% 1,1% 0,8% 1,0% 1,2% 1,8% 3,0% 6,1% 5,1% 3,0% 5,1%

  Storitve in gospodinjstva 23,5% 27,3% 24,3% 32,1% 35,5% 37,5% 39,3% 1,6% 0,5% 39,3% 0,5%

Skupna raba OVE [Mtoe] 0,760 0,772 0,844 0,935 1,220 1,487 1,831 4,7% 2,1% 1,831 2,1%

Hidroenergija 0,330 0,298 0,345 0,367 0,411 0,467 0,607 2,4% 2,7% 0,607 2,7%

Biomasa 0,429 0,467 0,469 0,459 0,549 0,571 0,549 2,2% -0,4% 0,549 -0,4%

Ostali obnovljivi viri 0,001 0,007 0,030 0,110 0,260 0,449 0,675 15,1% 4,2% 0,675 4,2%

Intenzivnost izrabe OVE [koe/mioEUR 2008] 28,5 24,2 27,9 26,8 29,7 30,7 28,7 1,4% -0,7% 28,7 -0,7%

Poraba OVE na prebivalca [koe/preb.] 381,8 385,3 415,4 459,6 594,1 722,3 904,9 4,6% 2,3% 904,9 2,3%

Delež OVE v bruto končni rabi energije 15,9% 14,9% 17,9% 21,9% 26,4% 31,2% 4,0% 1,7% 31,0% 1,6%

Sektorski deleži OVE

Električna energija 28,4% 29,7% 33,6% 35,7% 39,9% 52,9% 1,8% 2,9% 51,8% 2,6%

Ogrevanje in hlajenje 19,6% 20,0% 22,1% 29,0% 33,5% 37,4% 4,2% 1,1% 37,4% 1,1%

Promet 0,3% 1,3% 2,3% 4,3% 9,7% 9,6% 15,4% -0,1% 9,6% -0,1%

Emisije CO2 [Mt CO2] 14,284 15,601 16,878 15,276 14,295 13,912 12,572 -0,9% -1,0% 12,572 -1,0%

Termoelektrarne, TE-TO in toplarne 5,510 6,379 6,444 6,291 5,487 5,412 4,001 -1,5% -3,0% 4,001 -3,0%

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 
(2) 2,240 2,450 2,269 1,934 2,259 2,369 2,634 2,1% 1,1% 2,634 1,1%

 Promet 3,646 4,342 6,048 5,072 5,229 5,160 5,211 0,2% 0,1% 5,211 0,1%

 Storitve in gospodinjstva 2,887 2,430 2,118 1,980 1,320 0,971 0,726 -6,9% -2,9% 0,726 -2,9%

CO2 intenzivnost [t CO2/toe] 2,216 2,144 2,179 2,192 2,018 1,927 1,752 -1,3% -1,0% 1,476 -2,6%

Javne termoelektrarne, TE-TO in toplarne 2,170 1,916 1,830 1,865 1,638 1,572 1,224 -1,7% -2,5% 0,762 -7,0%

Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo
(1),(2) 1,546 1,440 1,470 1,568 1,590 1,599 1,669 0,2% 0,4% 1,669 0,4%

Promet 2,793 2,834 2,816 2,886 2,820 2,634 2,582 -0,9% -0,2% 2,582 -0,2%

Storitve in gospodinjstva 1,672 1,436 1,287 1,144 0,816 0,642 0,532 -5,6% -1,9% 0,532 -1,9%

Emisije CO2 na prebivalca [kg CO2 /preb.] 7.187 7.834 8.305 7.510 6.963 6.760 6.215 -1,0% -0,8% 6.215 -0,8%

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 
(2) 1.142 1.227 1.116 951 1.101 1.151 1.302 1,9% 1,2% 1.302 1,2%

 Promet 1.836 2.180 2.976 2.493 2.547 2.507 2.576 0,1% 0,3% 2.576 0,3%

 Storitve in gospodinjstva 1.450 1.214 1.042 973 643 472 359 -7,0% -2,7% 359 -2,7%

CO2 na enoto BDP [t CO2/MEUR 2008] 536,5 489,0 452,4 438,1 347,6 287,7 197,3 -4,1% -3,7% 197,3 -3,7%

Javne termoelektrarne, TE-TO in toplarne 207,0 200,0 172,7 180,4 133,4 111,9 62,8 -4,7% -5,6% 62,8 -5,6%

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 
(2) 105,2 95,0 60,8 55,5 54,9 49,0 41,3 -1,2% -1,7% 41,3 -1,7%

 Promet 169,1 168,7 162,1 145,4 127,1 106,7 81,8 -3,0% -2,6% 81,8 -2,6%

 Storitve in gospodinjstva 133,6 93,9 56,8 56,8 32,1 20,1 11,4 -9,9% -5,5% 11,4 -5,5%

Emisije TGP [Mt CO2 ekv] 14,579 15,824 17,107 15,576 14,607 14,231 12,879 -0,9% -1,0% 12,879 -1,0%

Termoelektrarne, TE-TO in toplarne 5,498 6,325 6,388 6,322 5,517 5,444 4,028 -1,5% -3,0% 4,028 -3,0%

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 
(2) 2,269 2,486 2,305 1,965 2,297 2,411 2,684 2,1% 1,1% 2,684 1,1%

 Promet 3,763 4,442 6,156 5,179 5,339 5,278 5,332 0,2% 0,1% 5,332 0,1%

 Storitve in gospodinjstva 3,050 2,571 2,259 2,110 1,455 1,098 0,836 -6,3% -2,7% 0,836 -2,7%

Emisije SO2 [kt] 96,597 38,906 12,922 11,450 8,610 8,168 5,698 -3,3% -3,5% 5,698 -3,5%

Termoelektrarne, TE-TO in toplarne 83,782 32,359 7,256 9,564 7,229 6,955 4,669 -3,1% -3,9% 4,669 -3,9%

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 
(2) 6,271 4,093 3,629 1,020 1,037 1,071 1,001 0,5% -0,7% 1,001 -0,7%

 Promet 2,581 0,212 0,282 0,022 0,023 0,024 0,025 1,1% 0,5% 0,025 0,5%

 Storitve in gospodinjstva 3,964 2,242 1,755 0,845 0,321 0,118 0,002 -17,9% -33,4% 0,002 -33,4%

Emisije NOx [kt] 49,913 45,504 47,152 46,735 37,096 29,152 21,825 -4,6% -2,9% 21,825 -2,9%

Termoelektrarne, TE-TO in toplarne 15,243 13,770 12,186 11,764 7,903 6,252 5,297 -6,1% -1,6% 5,297 -1,6%

 Predelovalne dejavnosti in gradbeništvo 
(2) 5,549 6,159 6,649 5,853 6,543 6,268 6,537 0,7% 0,4% 6,537 0,4%

 Promet 21,354 18,560 21,629 23,392 17,519 11,906 5,584 -6,5% -7,3% 5,584 -7,3%

 Storitve in gospodinjstva 7,766 7,014 6,689 5,727 5,131 4,727 4,408 -1,9% -0,7% 4,408 -0,7%
  (1)

 Panoge  C, D, E, F;  brez neenergetske rabe
  (2)

 Celotne emisije ind. SPTE upoštevane v industriji

2020/10 2030/20
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3 Izpolnjevanje ciljev NEP za izbrane 
scenarije  

V vseh scenarijih je pričakovano izboljšanje glavnih kazalcev in izpolnjevanje zastavljenih ciljev 

NEP, ki je v tem poglavju prikazano za predlagana izbrana scenarija NEP v primerjavi z ostalimi 

analiziranimi scenariji, osvetljena so tudi pretekla gibanja.  

Zanesljivost oskrbe 
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Slika 7: Uvozna odvisnost – primerjava scenarijev (100% NEK) 

Odvisnost Slovenije od uvoza energije. Leta 2008 je bila uvozna odvisnost 55,3 % in za dobre štiri 

odstotne točke višja kot leta 2000, leta 2009 pa je zaradi manjše porabe energije padla na 49%, kar je 

bila najnižja vrednost v zadnjih desetih letih. Povečevanje uvozne odvisnosti v preteklosti je zlasti 

posledica hitrega naraščanja porabe tekočih goriv, ki jih Slovenija v celoti uvaža. Skoraj v celoti 

uvaža tudi zemeljski plin, pri trdnih gorivih pa je uvoženih slabih 29%. 

V projekcijah NEP se uvozna odvisnost za izbrana scenarija zmanjšuje. Znatno se zmanjša z 

izgradnjo JEK2132. 

Diverzifikacija virov. Energetski zakon s cilji energetske politike opredeljuje tudi umeritev v 

načrtno diverzifikacijo rabe naravnih virov. Slovenija ima danes pri oskrbi z električno energijo 

dobro uravnoteženo mešanico treh virov energije.  

Z obema predlaganima scenarijema OSN INT in JE INT se energetska mešanica pri oskrbi z 

električno energijo spremeni, vendar v smer boljše raznolikosti virov. Proizvodnja hidroelektrarn 

pridobi na pomenu, bistveno se poveča delež električne energije iz drugih OVE, zmanjša se delež 

proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv, poleg proizvodnje električne energije iz lignita se 

poveča proizvodnja električne energije iz zemeljskega plina in sicer v SPTE z visokim izkoristkom, 

v osnovnem scenariju se ohrani, v jedrskem pa poveča proizvodnja električne energije v jedrskih 

elektrarnah. Oba predlagana scenarija OSN INT in JE INT stanje izboljšata. Delež proizvodnje 

električne energije iz domačih virov energije glede na porabo je znašal 82% leta 2008, v obeh 

predlaganih scenarijih se ta delež izboljšuje v celotnem obdobju do leta 2030.  
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  Jedrska energija šteje se po metodologiji EUROSTAT/OECD med domače vire energije. 
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Slika 8: Struktura proizvodnje električne energije po gorivih – primerjava scenarijev (50 % NEK) 

Pri oskrbi s toploto se v vseh predlaganih scenarijih diverzifikacija virov povečuje z večanjem 

deleža OVE. V prometu se z uvajanje novih in alternativnih virov proces diverzfikacije virov v 

obdobju 2010 do 2030 šele začenja. 

Obratovalna zanesljivost in kakovost oskrbe. Predlog NEP vključuje ukrepe, ki izboljšujejo 

obratovalno zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo. Vsi obravnavni scenariji 

izpolnjujejo kriterije glede zagotavljanja sistemskih storitev. Vsi scenariji oskrbe z električno 

energijo zagotavljajo zadostne zmogljivosti za proizvodnjo električne energije133. V vseh scenarijih 

se kaže tveganje do izgradnje večjih proizvodnih objektov, kritično je obdobje do leta 2015.  

Cilji podnebno energetskega paketa 

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Količinske cilje omejevanja izpustov TGP opredeljujejo 

naslednji dokumenti: 

 2008-2012 – Kjotski protokol; 

 2020 – Odločba 406/2009/ES – nacionalni cilji; 

 2020 – Direktiva 2009/29/ES – trgovanje z emisijami; 

 2050 – cilji opredeljeni v Sklepih sveta EU ter COM(2010) 265. 

V pripravi sta Zakon o podnebnih spremembah RS, ki bo določil dolgoročne cilje Slovenije do leta 

2050, in podnebna strategija, ki bo začrtala sektorske okvirje. Deklaracija Državnega zbora o 

aktivni vlogi Slovenije pri oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb, usmerja 

Slovenjo k zmanjšanju emisij TGP za 80% oz. nalaga pripravljavcem politike, da se take cilje prouči. 

V razpravi v EU je prehod na strožje cilje zmanjšanja do leta 2020, kar bo EU uveljavljala tudi pri 

pogajanjih za nov mednarodni dogovor Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja.  

Emisije TGP v Sloveniji so v obdobju od leta 1986 do leta 2008 zmanjšale za 2% do leta 2009 pa za 

4%. V tem obdobju so se emisije iz zgorevanja goriv povečale za 2% (do leta 2008), emisije iz rabe 
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  Glej Dolgoročne energetske bilance za NEP za obdobje 2010-2030 – Izhodišča in Rezultati  



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030 

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 147 
 

goriv brez prometa pa so se zmanjšale za 25%. Leta 2008 so skupne emisije TGP v Sloveniji znašale 

21,3 Mt CO2 ekv, leta 2009 pa so bile za 9 % nižje. Delež zgorevanja goriv v skupnih emisijah TGP je 

bil leta 2009 80-odstoten, energetske transformacije predstavljajo 30 %, promet 29 % in končna raba 

energije v široki rabi 11 % in v industriji 10%. Ostalih 20 % emisij prispevajo kmetijstvo, industrijski 

procesi (proizvodnja cementa, apna, aluminija, jekla, itd.) in ravnanje z odpadki. 

Emisije za katere so sprejeti nacionalni cilji po Odločbi 406/2009/ES so leta 2005 znašale 11,5 mio 

t CO2 ekv. Od tega so emisije iz zgorevanja goriv znašale 7,9 mio t CO2 ekv, od tega 4,4 mio 

t CO2 ekv promet. Po odločbi lahko Slovenija te emisije poveča za štiri odstotke do leta 2020 glede 

na raven iz leta 2005. Če predpostavimo, da se delež ostalih emisij ne bo spremenil, to za emisij iz 

zgorevanja goriv znaša 8,2 kt CO2 ekv. V vseh scenarijih NEP bo cilj v letu 2020 dosežen. Izpolnjene 

so tudi obveznosti iz Kjotskega protokola141 v obdobju od leta 2008 do leta 2012. 
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Slika 9: Emisije TGP iz zgorevanja goriv, virov, ki niso vključeni v ETS, v obdobju 2005-2008 ter v 

referenčni in intenzivni strategiji do leta 2030 s cilji po Odločbi 406/2009/ES 

Za emisije, ki so v sektorju ETS imajo države članice skupen cilj za celotno EU in ne po državah in 

sicer zmanjšanje emisij za 21% do leta 2020. Energetske dejavnosti bodo morale za vse emisije TGP 

pridobiti dovoljenje na avkcijah, kar bo vplivalo na dobičkonosnost poslovnih subjektov, to 

obravnava NEP v ocenah konkurenčnosti. Formalnih obveznosti zmanjšanja emisij udeleženci na 

trgu z emisijami nimajo in tudi država nima formalnih obveznosti za zmanjšanje emisij iz teh 

dejavnosti. 
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Slika 10: Emisije TGP iz zgorevanja goriv, v obdobju 2005-2008 in po scenarijih do leta 2030 

 

Cilji v okviru podnebnega zakona in podnebne strategije v Sloveniji v pripravi se nanašajo 

drugače kot cilj na ravni EU na vse emisije TGP. Skupne emisije TGP iz zgorevanja goriv se 

zmanjšajo do leta 2020 glede na leto 2005 za 8 %, emisije zgorevanja goriv (torej tiste, na katere 
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ukrepi NEP vplivajo) za 10 %, emisije zgorevanja goriv brez prometa pa za 21%. Emisije iz prometa 

se v tem obdobju povečajo za 20 %. Po predlaganih scenarijih NEP so leta 2030 emisije iz 

zgorevanja goriv za 2,5 kt višje od emisij v jedrskem scenariju brez TEŠ6, leta 2020 pa so nekoliko 

nižje.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2000 2010 2020 2030

Zm
an

jš
an

je
 e

m
is

ij 
TG

P
 [

%
]

Promet

Druge emisije TGP,
zunaj NEP

Skupaj vsi sektorji

Skupaj zgorevanje
goriv (NEP)

Skupaj zgorevanje
goriv brez prometa

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2000 2010 2020 2030

Zm
an

jš
an

je
 e

m
is

ij 
TG

P
 [

%
]

Industrija

Transformacije

Promet

Široka raba

Skupaj zgorevanje
goriv brez prometa

Skupaj zgorevanje
goriv (NEP)

 

Slika 11: Zmanjšanje emisij TGP po sektorjih glede na vključenost sektorjev v NEP in po posameznih 

sektorjih, ki so predmet NEP 

Ciljni 25-odstotni delež OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020 je obvezujoč in zahteven 

cilj Slovenije iz podnebno energetskega paketa, uveljavljen v Direktivi 2009/28/ES. Pričakujemo 

dolgoročno zaostrovanje cilja do leta 2050, z vmesnim ciljem leta 2030, zaradi že sprejetih odločitev 

EU za prehod v nizkoogljično družbo do 2050. Ciljni delež OVE in izhodišče Slovenije sta med 

višjimi v EU.  

Delež OVE v bruto končni rabi energije je leta 2008 znašal 14,9 %. Leta 2005 je bil večji za 

1,0 odstotno točko, kazalec se je slabšal, ker je bila rast bruto končne rabe energije večja od končne 

rabe OVE134. Od cilja (25 % leta 2020) je bila leta 2008 Slovenija oddaljena za 10,1 odstotno točko, 

kar pomeni, da bo potrebno v 12 letih za dosego cilja delež vsako leto povečati za dobrih 0,8 

odstotne točke. Delež OVE v proizvodnji toplote in hladu je znašal 20 %, v proizvodnji električne 

energije 29,7 % in v prometu 1,3 % glede na bruto rabo končne energije v teh segmentih rabe.  

Z ukrepi učinkovite rabe končne energije bo zagotovljeno zmanjšanje rabe bruto končne energije za 

6 odstotkov od 2008 do leta 2030. 

Delež OVE v prometu se bo povečal na obveznih 10-odstotkov do leta 2020, kasneje se ne povečuje. 

Delež nad 10 % ni izvedljiv zaradi ciljev prehranske varnosti. Ker je delež prometa v končni rabi 

izredno visok (leta 2020 37 %), so ob nizkem deležu OVE v tem sektorju, so potrebne toliko večje 

ambicije v drugih dveh segmentih rabe. 
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  Proizvodnja električne energije v HE je normalizirana 
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Slika 12: Delež OVE v bruto končni rabi energije, vloga električne energije, toplote in prometa v skupnem 

deležu OVE za scenarij NEP 

Tabela 60: Raba OVE za scenarij NEP po virih in namenih rabe 

[PJ] indeks %/a indeks %/a indeks %/a

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2030/08 2030/08 2020/10 2020/10 2030/20 2030/20

Bruto končna raba energije 230,44 206,84 214,08 217,39 215,61 217,48 94 -0,3% 105 0,5% 100 0,0%

Električna energija 53,48 49,35 55,26 57,56 58,08 59,31 111 0,5% 117 1,6% 103 0,3%

Promet 86,00 72,80 76,69 80,52 80,45 81,95 95 -0,2% 111 1,0% 102 0,2%

Toplota 90,96 84,69 82,13 79,30 77,07 76,22 84 -0,8% 94 -0,7% 96 -0,4%

Raba OVE 34,95 36,92 46,80 57,43 63,06 67,79 194 3,1% 156 4,5% 118 1,7%

Električna energija 15,64 16,61 19,74 22,98 27,45 31,39 201 3,2% 138 3,3% 137 3,2%

Hidro energija 14,46 15,34 16,67 18,75 20,67 22,70 157 2,1% 122 2,0% 121 1,9%

Geotermalna energija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 / / / / / /

Sončna energija 0,01 0,04 0,34 1,26 2,20 3,30 48.919 32,5% 2.820 39,6% 262 10,1%

Vetrna energija 0,00 0,01 0,54 0,79 1,67 2,71 / / 12.050 61,5% 344 13,2%

Les in druga trdna biomasa 0,85 0,69 1,12 1,14 1,31 1,14 134 1,3% 164 5,1% 100 0,0%

Bioplin 0,32 0,52 1,29 1,34 1,32 1,30 403 6,5% 258 9,9% 97 -0,4%

Promet 1,03 1,69 3,28 7,85 7,79 7,89 765 9,7% 465 16,6% 101 0,1%

Biodizel in bioetanol 1,03 1,69 3,28 7,85 7,79 7,89 765 9,7% 465 16,6% 101 0,1%

Toplota 18,27 18,63 23,78 26,60 27,82 28,50 156 2,0% 143 3,6% 107 0,7%

Neposredna raba 17,84 17,92 22,16 24,21 24,87 25,32 142 1,6% 135 3,1% 105 0,4%

Lesna biomasa 16,64 16,53 18,35 18,12 17,24 16,33 98 -0,1% 110 0,9% 90 -1,0%

Industrija 2,99 3,03 3,95 4,73 5,18 5,51 184 2,8% 156 4,6% 116 1,5%

Gospodinjstva 13,57 13,35 13,61 12,38 10,70 9,31 69 -1,7% 93 -0,7% 75 -2,8%

Storitve 0,03 0,10 0,74 0,94 1,28 1,43 4.137 18,4% 898 24,6% 152 4,3%

Kmetijstvo 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 193 3,0% 139 3,4% 133 2,9%

Ostali OVE 1,19 1,39 3,81 6,09 7,63 8,99 754 9,6% 438 15,9% 147 4,0%

Industrija 0,12 0,10 0,33 0,56 0,80 1,07 870 10,3% 561 18,8% 190 6,6%

Gospodinjstva 0,33 0,51 1,77 2,84 3,74 4,52 1.355 12,6% 558 18,8% 159 4,7%

Storitve 0,71 0,75 1,20 1,47 1,81 2,06 291 5,0% 196 6,9% 140 3,4%

Kmetijstvo 0,03 0,03 0,51 1,21 1,27 1,34 4.531 18,9% 4.161 45,2% 110 1,0%

Proizvodnja toplote v DO 0,43 0,71 1,62 2,38 2,95 3,19 732 9,5% 338 12,9% 134 2,9%

INT

 
 

Tabela 61: Deleži OVE za scenarij NEP po virih in namenih rabe 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Delež OVE 15,2% 17,9% 21,9% 26,4% 29,2% 31,2%

Sektorski deleži OVE

Električna energija 29,3% 33,6% 35,7% 39,9% 47,3% 52,9%

Promet 1,2% 2,3% 4,3% 9,7% 9,7% 9,6%

Toplota 20,1% 22,0% 29,0% 33,5% 36,1% 37,4%

Delež posameznih virov 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hidro energija 41,4% 41,6% 35,6% 32,6% 32,8% 33,5% 14,46 15,34 16,67 18,75 20,67 22,70

Geotermalna energija 2,6% 3,0% 5,3% 6,0% 7,5% 7,7% 0,92 1,11 2,48 3,42 4,74 5,21

Sončna energija 0,4% 0,7% 2,0% 4,1% 6,2% 8,3% 0,15 0,24 0,94 2,33 3,89 5,62

Vetrna energija 0,0% 0,0% 1,2% 1,4% 2,6% 4,0% 0,00 0,01 0,54 0,79 1,67 2,71

Les in druga trdna biomasa 51,3% 48,4% 44,6% 37,2% 33,5% 29,9% 17,93 17,89 20,88 21,35 21,15 20,25

Bioplin 0,9% 1,4% 2,8% 2,3% 2,1% 1,9% 0,32 0,52 1,29 1,34 1,32 1,30

Biogoriva 3,3% 4,9% 8,6% 16,5% 15,3% 14,7% 1,15 1,81 4,02 9,45 9,63 9,99

SKUPAJ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 34,95 36,92 46,80 57,43 63,06 67,79

[PJ]

  

Delež proizvodnje toplote iz OVE energije se bo v obdobju od leta 2008 do leta 2030 znatno povečal 

in sicer z 20,1% na 37,4%. Tudi v prihodnje bo prevladovala lesna biomasa, vse bolj se bosta 
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uveljavljali geotermalna in sončna energija. Skupna raba toplote se bo do leta 2030 zmanjšala za 

16% do leta 2030, v široki rabi (gospodinjstva in storitve) za 40 % in stabilizirala se bo v 

predelovalni industriji. Zmanjšanje rabe toplote sicer pozitivno prispeva k izboljšanju deleža OVE, 

zaradi zmanjšanja rabe končne energije, vendar pa se s tem tudi zmanjša zgornja meja za absolutne 

količine OVE v tem sektorju.  

Največ toplote se je leta 2008 porabilo v industriji (44%). Do leta 2030 se, po zmanjšanju leta 2010 

zaradi gospodarske krize, njen delež še poveča, na 54 %. Naraščanje deleža je posledica 

povečevanja rabe toplote v industriji po letu 2010, medtem ko se skupna raba zmanjšuje. Delež 

OVE na začetku opazovanega obdobja znaša 8 %, do leta 2020 se poveča na 16 %, leta 2030 pa 19 %. 

Delež OVE v industriji pri rabi nizkotemperaturne toplote se poveča na okrog 50 % do leta 2030 

(zlasti izrabe lesne biomase, geotermalne in sončne energije ter OVE iz odpadkov). V drugih 

segmentih rabe toplote v industriji bo obsežnejši prodor OVE dolgoročno izvedljiv posredno z 

večjo rabo električne energije ali z drugo generacijo biogoriv. K skupnemu deležu OVE v bruto rabi 

končne energije leta 2020 industrija prispeva 11 %. Drugi najpomembnejši porabnik toplote so 

gospodinjstva, delež katerih v rabi toplote se zmanjša s 40 % na 33 % v obdobju 2008-2030. Raba 

energije se v tem obdobju zmanjša za 31 %. Kljub zmanjšanju rabe energije se raba OVE do leta 

2020 povečuje, po tem letu pa zmanjšuje. Delež OVE se z 39 % poveča na 56 % leta 2020 in 61 % leta 

2030. K skupnemu deležu OVE gospodinjstva leta 2020 prispevajo 29 %. Ostala raba (storitveni 

sektor in kmetijstvo) predstavljata le 16 % rabe toplote leta 2008. Delež se do leta 2030 zmanjša na 

14 %. Raba energije se zmanjša za 29 %. Delež OVE se s 6 % poveča na 36 % do leta 2020 in 53 % do 

leta 2030. K povečanju rabe OVE pomembno prispeva raba biogoriv v kmetijstvu za pogon 

traktorjev. K skupnemu deležu OVE ostala raba prispeva 7 % leta 2020. 

Delež OVE v bruto končni rabi električne energije se do leta 2030 poveča na skoraj 53 %, z 

izgradnjo velikih HE, z izkoriščanjem lesne biomase v sosežigu s fosilnimi gorivi in izgradnjo 

razpršenih malih proizvodnih enot za izkoriščanje sončne, vetrne energije, vodne energije (malih 

HE), lesne biomase v SPTE z visokim izkoristkom (daljinsko ogrevanje in drugi sektorji), bioplinov 

in geotermalne energije. Struktura proizvodnje električne energije iz OVE se bo od leta 2008 do leta 

2030 znatno spremenila: delež proizvodnje iz hidroelektrarn se bo z 92 % zmanjšal na 71,4 %, iz 

sončne energije se bo z manj od odstotka povečal na 10,4 %, iz vetrne energije na 8,5 %, 

proizvodnjo električne energije iz v sosežigu s fosilnimi goriv se bo zmanjšala zaradi postopnega 

zmanjšanja rabe trdnih fosilnih goriv, povečevale bodo SPTE na biomaso v industriji in v sistemih 

daljinskega ogrevanja, s skupnim deležem okrog 10% leta 2020 in 7,7% leta 2030.  

 

Slika 13: Delež OVE v bruto končni rabi energije, vloga električne energije, toplote in prometa v skupnem 

deležu OVE za scenarij NEP 
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Izboljšanje energetske učinkovitosti. Vsi scenariji NEP dosežejo cilj podnebno energetskega 

paketa – zmanjšanje rabe energije za 20 % do leta 2020 glede na bazni scenarij PRIMES 2007 za 

Slovenijo135.  
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Slika 14: Primerjava scenarijev NEP pri doseganju 20-odstotnega prihranka primarne energije v letu 2020 

glede na bazni scenariji PRIMES136  

Za doseganje cilja so ključni: povečanje izkoristkov pri pretvorbi energije z izkoriščanjem OVE, s 

SPTE z visokim izkoristkom, znatnim izboljšanjem izkoristkov klasičnih termoelektrarn, ter ukrepi 

URE v vseh segmentih rabe. Kot na vse preostale cilje podnebno energetskega paketa tudi na 

izboljšanje energetske učinkovitosti bistveno vplivajo prihodnja gibanja v prometu137  

Cilje in strategije na področju URE opredeljuje tudi Nacionalni akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE), ki je bil sprejet skladno z Direktivo 2006/32/ES o 

učinkovitosti rabe končne energije in energetskih storitvah (ESD direktiva) v začetku leta 2008. Cilj 

v vseh državah članicah je doseči najmanj 9% prihranek energije v obdobju od leta 2008 do leta 

2016, za Slovenjo je to 4.261 GWh z ukrepi izvedenimi do leta 2016. Izbrana strategija NEP te 

prihranke dosega. 

S predlogom NEP bodo poraba končne energije znašala 4,9 mio toe leta 2030, medtem ko bi v 

scenariju BASE brez novih politik (vključno s politikami na evropski ravni) znašala 6,3 mio toe.  Pri 

tem gre zlasti za zmanjšanje rabe uvoženih fosilnih goriv. 

Konkurenčnost 

Energetska intenzivnost. Energetska intenzivnost rabe primarne energije138 se izboljšuje - rast 

BDP je hitrejša od rasti rabe energije, v obdobju 2000-2008 v povprečju za 2,2 odstotne točke na leto. 

Izboljšanje je večje kot v povprečju EU 27. V letu 2008 se je kazalec poslabšal zaradi velikega 

                                                 
135

 O cilju EU za izboljšanje energetske učinkovitost se je EU odločila v sklepih marca 2007. Obvezujoči cilji držav članic še 

niso sprejeti. Hkrati s cilji bo opredeljena tudi metodologija oz. merilo cilja. V razpravi je predlog, da se cilje oblikuje na 

ravni primarne energije.  
136

  Cilji podnebno energetskega paketa, bodo predvidoma določeni v direktivi o energetski učinkovitosti in prihrankih 

energije, ki je v pripravi in predvidena za sprejem v letu 2011. Uvrščajo se med cilje strategije 2020. 
137  Le nekateri ukrepi, ki vplivajo na rabo energije v prometu, so predmet energetske politike (to so zlasti ukrepi za 

spodbujanje učinkovitosti vozil, vožnje in zamenjave energenta), preostali ukrepi, ki bistveno vplivajo na obseg 

prometnega dela in/ali izbiro načina prevoza in s tem na rabo energije, so predmet prometne, davčne, prostorske ali 

drugih politik, torej celostne trajnostne prometne politike.  
138

  Energetska intenzivnost oskrbe z energijo je strukturni indikator EU in indikator za spremljanje Strategije 2020. 
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povečanja v prometu, v letu 2009 pa se je ne glede na gospodarsko krizo popravil, ker se je 

proizvodnja in poraba energije bolj zmanjšala v energetsko intenzivnih dejavnostih.  

V vseh scenarijih NEP se energetska intenzivnost do leta 2030 bistveno izboljša, po scenariju OSN 

INT se izboljšuje v celotnem obdobju, do leta 2030, po scenariju JE INT se kazalec nekoliko 

poslabša ob vstopu nove proizvodnje JEK2.  

S podobno dinamiko se izboljšuje tudi energetska intenzivnost končne rabe energije. 
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Slika 15: Energetska intenzivnost: gibanje od leta 2000 do 2009 in projekcija po scenarijih 

Stroški za oskrbo z energijo. Neto sedanja vrednost skupnih stroškov139 za energijo v obdobju se 

med scenariji ne razlikuje bistveno. Scenariji se razlikujejo bolj v strukturi stroškov, razmerju med 

stroški za gorivo in stroški za investicije.  
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Slika 16: Primerjava stroškov za oskrbo z energijo v različnih scenarijih v obdobju 2010-2030 

Lastna cena za proizvodnjo električne energije iz novih ali prenovljenih enot. Proizvodnja 

električne energije iz novih enot bo v vseh scenarijih konkurenčna. Izbrana scenarija OSN INT in JE 

                                                 
139

  Investicije so prikazane kot letni strošek kapitala. Vrednost izvoza električne energije je odšteta od stroška za gorivo. 
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INT dosegata nižjo ceno električne energije od ostalih scenarijev140. Pri vrednotenju je potrebno 

upoštevati še dejstvo, da se scenariji razlikujejo glede razmerja med proizvodnjo v pasu in trapezu 

in s tem vrednostjo pričakovanih prihodkov na trgu.  

Lastna cena električne energije je nekoliko višja od mednarodne cene za pas, nižja pa od 

mednarodne cen za vršno energijo. Tveganje, v primeru, da bi bil razvoj mednarodnih cen za 

električno energijo drugačen od pričakovanega, je podobno za vse scenarije. Ob predpostavljeni 

smeri razvoja mednarodnih cen električne energije bo obdobje 2015-2020 najbolj kritično z vidika 

uspešnosti poslovanja novih ali prenovljenih enot, po letu 2020 pa se lastna cena za vse scenarije 

razvoja nahaja pod pričakovano ceno električne energije na tujih trgih za pasovno in vršno 

energijo. Izbrana scenarija sta od preostalih manj občutljiva na tveganje povezano s cenami 

zemeljskega plina na mednarodnih trgih in bolj občutljiva od dodatnih scenarijev drugačen razvoj 

cene na trgu emisijskih kuponov. 
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Slika 17: Lastna cena proizvodnje v novih elektrarnah v obdobju 2015-2020 po scenarijih 

Investicije. Izbrana scenarija se med seboj bistveno razlikujeta v obsegu investiciji v proizvodnjo 

električne energije.  

Tabela 62: Investicije po podprogramih NEP v obdobju 2010-2030 

Vrednost investicij 
[mio EUR] 

 OSN INT JE INT PLIN INT DOD JE DOD PLIN 

URE  3.470 3.470 3.470 3.470 3.470 

Raba energije v prometu 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 

OVE električna energija (razpršeni viri) 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Lokalna oskrba in OVE toplota 4.960 4.960 4.960 4.960 4.960 

SPTE 540 540 540 540 540 

Proizvodnja električne energije 3.400 7.380 3.960 7.000 3.290 

Prenos električne energije 670 670 670 670 670 

Distribucija električne energije 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 

                                                 
140

  Z lastno ceno proizvodnje električne energije preverjamo konkurenčnost novo zgrajenih proizvodnih enot. Pri izračunu 

je upoštevana ekonomska doba projektov (25 let), kar daje bolj oceno cene, ki zagotavlja pokrivanje vseh stroškov 

poslovanja (vključno s poplačili kreditov).  
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Vrednost investicij 
[mio EUR] 

 OSN INT JE INT PLIN INT DOD JE DOD PLIN 

Oskrba z zemeljskim plinom 1.520 1.520 1.520 1.520 1.520 

Jedrska energija 106 106 106 106 106 

Premog 94 94 94 94 94 

Skupaj investicije 24.990 28.970 25.550 28.590 24.880 
 

Javna sredstva za spodbujanje ukrepov URE in OVE. Največji delež podpor je namenjen 

gospodinjskim uporabnikom, sledi storitveni in javni sektor, z leti pa se povečuje delež podpor 

namenjen učinkovitejšemu voznemu parku in sistemom daljinskega ogrevanja. Glej tudi poglavje 

Financiranje in priloge.  
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4 Izpolnjevanje mednarodnih 
obveznosti - povzetek 

Vsi analizirani scenariji omogočajo izpolnjevanje sprejetih mednarodnih obveznosti Slovenije. 

Obveznosti Kjotskega protokola so izpolnjene v vseh scenarijih141. Izpolnjevanje te obveznosti je 

najbolj občutljivo na razvoj v sektorju promet, saj ta sektor predstavlja kar 44 % vseh emisij TGP oz. 

66 % vseh emisij iz zgorevanja goriv, virov ki so zunaj ETS. Prihodnji razvoj sektorja je zelo 

negotov in odvisen od tranzitnega prometa oz. razmerja med cenami energentov v Sloveniji in v 

sosednjih državah. Obveznosti zmanjševanja emisij TGP iz podnebno energetskega svežnja, po 

Odločbi 406/2009/ES, da se zadrži rast emisij pod 4 % od leta 2005 do leta 2020, je izpolnjena v 

vseh analiziranih scenarijih. Emisije iz zgorevanja goriv iz virov, ki so zunaj sheme za trgovanje z 

emisijami TGP, se zmanjšajo po predlogu NEP za 5 % v obdobju od leta 2005 do 2020.  

Obvezni 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije do leta 2020 

iz podnebno energetskega svežnja po Direktivi 2009/28/ES je dosežen v vseh strategijah. Za 

doseganje cilja sta ključna povečanje izkoriščanja OVE in stabilizacija rabe končne energije. V 

referenčni strategiji dosežemo 25-odstoten delež OVE v rabi bruto končne energije, v intenzivni pa 

26,4-odstoten delež. Intenzivna strategija je bistveno bolj robustna pri doseganju tega cilja. 

Obvezni 10-odstotni delež OVE v prometu do leta 2020 po direktivi 2009/28/ES. Vsi scenariji 

NEP ta cilj izpolnijo142; 

Ciljni 9-odstotni prihranki končne rabe energije po Direktivi 2006/32/ES v obdobju od leta 2008 

do leta 2016 so s predlogom NEP doseženi. NEP vključuje vse ukrepe Nacionalnega akcijskega 

načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE), in dodatne ukrepe za njegovo 

učinkovitejše izvajanje. 

Ciljne emisije NOx so leta 2010 presežene za 4 %. Cilji za leto 2020 še niso izpogajani v okviru 

mednarodnega sporazumoma (revizija Göteborškega protokola) niti na nivoju EU (revizija 

direktive NEC - 2001/81/ES). V vseh scenarijih in strategijah se emisije dušikovih oksidov občutno 

zmanjšajo, zlasti občutno je zmanjšanje emisij iz prometa in v transformacijah, vendar zmanjšanje 

ni zadostno, za doseganje indikativnega cilja za leto 2020 za Slovenijo, ki je izračunan v strokovnih 

podlagah za revizijo direktive. Cilj zmanjšanja emisij žveplovega dioksida do leto 2010 bo 

izpolnjen, emisije se bodo nadalje zmanjševale v vseh scenarijih in bodo leto 2020 znatno nižje od 

indikativnega cilja.  

Zahteve ENTSO-E glede zagotavljanja sistemskih storitev izpolnjujejo vsi scenariji. Obvezne 

zaloge naftnih derivatov po Direktivi 68/414/EGS in 98/93/ES so zagotovljene v vseh scenarijih. 

                                                 
141

  Izpolnitev Kjotskega protokola je odvisna od emisij, ki so zunaj sheme za trgovanje z emisijami TGP. Pravice za 

naprave, ki so v shemi za trgovanje z emisijami so že podeljene v okviru državnega razdelitvenega načrta, morebitne 

primanjkljaje ali presežke pa te naprave uravnavajo z nakupom in prodajo emisijskih pravic na evropskem trgu. 
142 

 Sektorski delež OVE v prometu vključuje tudi rabo električno energijo iz OVE za cestni promet, upošteva se jo s 

faktorjem 2,5. V energetskih bilancah NEP prikazani deleži OVE v sektorju prometa je brez upoštevanja rabe električne 

energije iz OVE.  
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1 Financiranje 

NEP se bo izvajal preko podrobno razčlenjenih podprogramov z jasnimi nalogami in opredeljenimi 

finančnimi sredstvi. Potrebna sredstva in glavni viri sredstev za izvedbo NEP so podrobneje 

opredeljeni po posameznih podprogramih.  

Ocena stroškov NEP za obdobje 2010-2030. V obdobju 2010 do 2030 bo za celovito izvedbo NEP 

potrebnih za realizacijo investicij za 24.990 mio EUR sredstev. 

Za spodbujanje investicij in za financiranje izvedbe drugih nalog bodo potrebna javnofinančna 

sredstva v višini 4.190 mio EUR. Od tega je 270 mio EUR zagotovljenih proračunskih sredstev. 

Prihodek iz ostalih zagotovljenih javnofinančnih virov je ocenjen na 2.840 mio EUR. Manjkajoča 

javno finančna sredstva znašajo 1.080 mio EUR.  

Največ javnofinančnih sredstev (44 %) je namenjeno financiranju projektov in izvajanju nalog 

podprograma Obnovljivi viri energije, 25 % in 24 % za izvajanje podprograma Učinkovita raba energije 

in Soproizvodnja toplote in električne energije. 

Financiranje investicij. Skupna vrednost investicij programa v obdobju 2020-2030 znaša 

24.990 mio EUR. Na letni ravni gre v povprečju za 1,2 mrd EUR investicij, kar predstavlja okoli 3 % 

slovenskega BDP v letu 2009. Skoraj 91 % (22,7 mrd EUR) vseh sredstev za investicije bodo 

zagotovila podjetja in fizične osebe z lastnim kapitalom (domači in tuji) in dolžniškim kapitalom 

(posojila komercialnih bank, Ekosklada, Evropske investicijske banke idr.), medtem ko bo 9 % 

vrednosti investicij (2,2 mrd EUR) financiranih z javnofinančnimi viri (proračun, evropski skladi).  

9%91%

javno finančni viri

ostali viri

2.220 mio EUR22.770 mio EUR

 

Slika 18: Struktura potrebnih investicijskih sredstev v obdobju 2010-2030 po virih financiranja  

V celotnem obdobju izvajanja NEP je največ investicij (7.360 mio EUR) predvidenih za podprogram 

Obnovljivi viri energije, kar predstavlja 29 % vseh investicij NEP. Izvedbo 4.880 mio EUR vrednih 

investicij predvideva podprogram Omrežje za distribucijo električne energije, 3.470 mio EUR 

podprogram Učinkovita raba energije in 3.400 mio EUR podprogram Proizvodnja električne energije. Za 

izvedbo investicij ostalih podprogramov bo potrebno zagotoviti 5.880 mio EUR. 
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Tabela 63: Investicije NEP po podprogramih v obdobju 2010-2030 

Podprogram Investicije - celotne Javnofinančna 
sredstva za 
investicijske 

spodbude143 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 3.474 1.059 

2 Raba energije v prometu 2.946 87 

3 Obnovljivi viri energije 7.358 869 

4 Lokalna oskrba z energijo    

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 536   

6 Razvoj trga z električno energijo    

7 Proizvodnja električne energije*144 3.396   

8 Prenos električne energije 671  

9 Distribucija el. energije 4.884  

10 Trg z zemeljskim plinom    

11 Oskrba z zemeljskim plinom 1.515  

12 Tekoča goriva    

13 Premog 94 94 

14 Jedrska energija 107 107 

15 Davki in regulirane cene    

16 Izobraževanje, usposabljanje    

17 Raziskave in razvoj    

18 Prostorsko načrtovanje    

 Skupaj 24.990 2.216 

 

Javnofinančni viri za izvedbo NEP. Skupna vrednost potrebnih javnofinančnih sredstev za 

izvedbo NEP (za spodbujanje investicij in druge stroške izvedbe NEP) v obdobju 2010-2030 znaša 

4.190 mio EUR. Na letni ravni gre za povprečno 200 mio EUR javnofinančnih sredstev. Višina 

proračunskih sredstev, ki je zagotovljena za obdobje 2010-2015 in je namenjena izvajanju določenih 

ukrepov in nekaterih aktivnosti pristojnih organov, predstavlja 7 % potrebnih celotnih 

javnofinančnih sredstev izvajanja NEP. Delež ostalih zakonsko zagotovljenih javnofinančnih 

sredstev predstavlja 68 % vseh potrebnih javnofinančnih sredstev. 26 % javnofinančnih sredstev 

(1.080 mio EUR) bo potrebno pridobiti iz načrtovanih virov.  

Tabela 64: Javna sredstva NEP po podprogramih v obdobju 2010-2030 

Podprogram Potrebna 
javno 

finančna 
sredstva 

Proračunska 
sredstva -

zagotovljena 

Ostali javno 
finančni viri 

Manjkajoča 
sredstva 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 1.059 119 603 337 

2 Raba energije v prometu  87      87 

3 Obnovljivi viri energije 1.852 61 1.135 656 

4 Lokalna oskrba z energijo        

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 996   996   

6 Razvoj trga z električno energijo         

7 Proizvodnja električne energije         

8 Prenos električne energije     

                                                 
143  Poleg navedenih investicijskih subvencij so za spodbujanje investicij tudi nadalje načrtovane obratovalne podpore za proizvodnjo 

električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom. Pregled vseh podpor iz javnofinančnih sredstev v obdobju 2010 do 2020 je 

prikazan v naslednjem poglavju. 

144  Podatki za scenarij OSN INT. Za ostale scenarije glej poglavje Ocena učinkov NEP (Tabela 62). 
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Podprogram Potrebna 
javno 

finančna 
sredstva 

Proračunska 
sredstva -

zagotovljena 

Ostali javno 
finančni viri 

Manjkajoča 
sredstva 

9 Distribucija el. energije         

10 Trg z zemeljskim plinom         

11 Oskrba z zemeljskim plinom         

12 Tekoča goriva         

13 Premog 94 94     

14 Jedrska energija 107   107   

15 Davki in regulirane cene         

16 Izobraževanje, usposabljanje         

17 Raziskave in razvoj         

18 Prostorsko načrtovanje         

 Skupaj 4.190 270 2.840 1.080 

7%

68%

26%

4.190 mio EUR

zagotovljena
proračunska
sredstva

ostala
javnofinančna
sredstva

manjkajoča
sredstva

2.840 mio EUR

1.080 mio EUR270 mio EUR

 
 

Slika 19: Struktura javnofinančnih sredstev v obdobju 2010-2030  
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Slika 20: Javno finančna sredstva za spodbujanje trajnostne rabe in lokalne oskrbe 
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Viri financiranja 

Za področja trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo so zagotovljeni viri: 

 prispevek za URE; 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE z visokim 

izkoristkom in iz OVE; 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013:  

 OP ROPI, prednostna naloga trajnostna energija; 

 program za razvoj podeželja; 

 lastna sredstva podjetij za oskrbo s toplotno energijo; 

in načrtovani viri: 

 sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) do višine 4 % skupnega zneska se 

lahko namenjeni za energetsko sanacijo stanovanjskega sektorja kot pomoč ranljivim 

skupinam prebivalstva; 

 Evropski sklad Evropskega energetskega programa za oživitev gospodarstva/ v pripravi; 

 EU sredstva iz finančne perspektive 2014 – 2020; 

 proračunska sredstva: 

 podpore URE in OVE; 

 shema podpor za oskrbo s toploto iz OVE; 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi, (od leta 2013), 

Oskrba z električno energijo so obstoječi viri sredstev: 

 lastna sredstva energetskih podjetij; 

 (zlasti prihodki iz dejavnosti: omrežnina za uporabo omrežja za prenos električne energije, 

omrežnina za uporabo omrežja za distribucijo električne energije, storitev tranzita, 

zagotavljanja sistemskih storitev, oskrbe z energijo); 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v SPTE in iz OVE; 

 proračunska sredstva za izvedbo ureditev vodne infrastrukture ter ureditev državne in 

lokalne infrastrukture za izgradnjo HE na Srednji Savi po Zakonu o pogojih koncesije za 

izkoriščanje energetskega potenciala Srednje Save (ZPKEPS), Ur.l. RS, št. 20/2004-UPB1, 

91/2007; 

 

in načrtovani viri: 

 prihodki iz avkcij v okviru evropske sheme trgovanja z emisijskimi kuponi, (od leta 2013); 

 sredstva Evropskega energetskega programa za oživitev gospodarstva; 

 posojila. 

Oskrba z gorivi: 

 lastna sredstva energetskih podjetij: (glavni finančni vir za pokrivanje upravičenih 

stroškov in reguliranega donosa je omrežnina za prenos in distribucijo električne energije 

in zemeljskega plina); 

 sredstva Evropskega energetskega programa za oživitev gospodarstva (40 mio EUR);  

 posojila; 

 strateški vlagatelji; 

 proračunska sredstva za zapiranje RTH po Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika 

Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH), Ur.l. RS, št. 26/2005-

UPB2, 43/2010, 49/2010;  

 sredstva posebnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja 

obveznih rezerv nafte in njenih derivatov 

 sredstva iz sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 

iz NEK. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200526&stevilka=894
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201043&stevilka=2189
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102644
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2 Spremljanje izvajanja programa  

Za spremljanje izvajanja programa so odgovorni: 

 MG, ki spremlja izvajanje NEP sprotno v okviru vodenja NEP; 

 Vlada RS enkrat letno o izvajanju in učinkih programa poroča državnemu zboru. *Rok za 

letno poročilo **se izbere glede na roke za pripravo razvojnega proračuna in letne objave 

energetske statistike**].  

Letno poročilo o izvajanju NEP bo vsebovalo: 

1. Oceno izvajanja programa 

1.1. Izpolnjevanje časovnega načrta 

1.2. Finančno poročilo (zagotavljanje sredstev, izkoriščanje sredstev)  

1.3. Razvoj akterjev in človeški viri 

1.4. Učinki programa in doseganja ciljev 

2. Analizo izvajanja programa: 

2.1. Zunanje okoliščine 

2.2. Poročilo o ovirah v upravnih postopkih 

2.3. Politološka analiza ovir 

3. Priporočila za izboljšanje izvajanja NEP 

4. Kratek povzetek strateških študij in analiz stanja na področju energetike financiranih iz 

javnih sredstev (proračun, javna podjetja) 

5. Povzetek pripomb iz javne obravnave osnutka poročila 

Za oceno doseganja ciljev programa in učinkov programa bodo uporabljeni ključni kazalci, skladni 

z mednarodno metodologijo, predpisano za poročanje v mednarodnih sporazumih oz. na ravni 

EU. Obvezni glavni kazalci za spremljanje izvajanja NEP so: 

Tabela 65: Glavni kazalci za spremljanje ciljev NEP 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 9 % prihranka energije do leta 2016 Prihranek energije (predpisana metodologija za 
spremljanje AN URE) 

[GWh] 

Doseganje 20-odstotnega izboljšanja energetske 
učinkovitosti  

Izboljšanje učinkovitosti rabe energije 
Izboljšanje učinkovitosti rabe električne energije 

[%] 
[%] 

Doseganje 25-odstotnega deleža OVE do leta 2020 Delež OVE v bruto končni rabi energije. (Tudi po 
sektorjih električna energija, toplota, promet) 

[%] 

Zmanjšanje emisij TGP iz naprav, ki niso vključene 
v shemo za trgovanje z emisijami  

Zmanjšanje emisije TGP iz zgorevanja goriv za 
naprave, ki so zunaj ETS glede na leto 2005 

(tudi emisije v podsektorjih) 

[%] 

Cilji zmanjšanja emisij NOX, SO2 in prašnih delcev Emisije NOX, SO2 in prašnih delcev iz zgorevanja 
goriv  

[%] 

Izboljšanje strateške zanesljivosti oskrbe - 
povečanje neodvisnosti 

Uvozna odvisnosti (tudi po virih in namenih rabe) [%] 

Izboljšanje strateške zanesljivosti oskrbe - načrtna 
diverzifikacija različnih primarnih virov energije 

Prevladujoči delež najbolj zastopanih virov po 
namenu rabe 

Struktura dobavnih poti, virov, dobaviteljev 

[%] 

Izboljšanje učinkovitosti in splošne konkurenčnosti 
gospodarstva glede rabe in oskrbe z energijo 

Energetska intenzivnost oskrbe z energijo [toe/EUR] 

Približevanje trgov Razlika v ceni električne energije in zemeljskega 
plina v SLO in v EU 27 za industrijo in 

gospodinjstva 

[%] 

Spremljanje izvedbe projektov opredeljenih v NEP Letno spremljanje uspešnosti priprave in izvedbe 
ukrepov in projektov predvidenih v NEP  

opisno 
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Cilj Kazalec Enota 

Skupna sredstva za spodbujanje URE, OVE in 
lokalno oskrbo ter učinkovitost rabe sredstev  

Podeljene državne pomoči za URE in OVE skupaj 
Finančni vzvod  

Specifični strošek glede na prihranek, proizvodnjo, 
zmanjšanje emisij TGP 

[mio EUR] 
[1] 

 
[EUR/enoto] 

 

Obvezne kazalce se po potrebi dopolni z dodatnimi kazalci.  

Poročilo o izvajanju NEP smiselno poveže preostale obveznosti poročanja s tega področja. Za 

razvoj energetike pomembne kazalce s področij spremljajo: 

 obratovalne zanesljivosti: ELES; 

 regulacije trgov: AGEN-RS; 

 razvoj energetike z stališča lastniške funkcije države: AUKN;  

 jedrske varnosti: URSJV; 

 okoljski vplivi energetike: ARSO. 

Za kakovostno spremljanje NEP so potrebne dopolnitve državne statistike. 

Akterji 

Državni zbor – spremljanje izvajanja NEP; 

Vlada RS, MG – vodenje izvajanja NEP in poročanje o izvajanju NEP; 

SURS – energetska statistika; 

AGEN RS, ELES, AUKN, URSJV, ARSO idr. – poročanje o razvoju energetike po področjih; 
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A. Grafična priloga: prostorski prikaz 
ukrepov NEP 

Prikazani so: 

A.1 Ukrepi NEP, za katere postopki celovite presoje še niso v teku 

A.2 Obstoječe in načrtovano prenosno omrežje za električno energijo 

A.3 Obstoječe in načrtovano prenosno plinovodno omrežje 

 

Seznam objektov NEP, za katere postopek CPVO še ni v teku in so opredeljene na lokacijo 

natančno (slika A1): 

 potencialna območja za vetrne elektrarne nad 10 MW: 

1. Porezen 

2. Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh 

3. Špitalič - Trojane - Motnik 

4. Knezdol -Mrzlica 

5. Golte 

6. Črni vrh - Zaloška planina 

7. Slivniško Pohorje 

8. Velika gora 

9. Novokrajski vrhi 

10. Hrpelje - Slope 

11. Senožeška brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec 

12. Grgar - Trnovo 

13. Banjšice – Lokovec 

14. Avče 

 veriga HE na Srednji Savi:  

o veriga HE na Srednji Savi, I. faza: HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE 

Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica 

o območje potencialne energetske izrabe reke Mure - mejni odsek z Avstrijo do 

avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri (skupne moči od 1,5 MW 

do 55 MW glede na okoljsko sprejemljivost) do leta 2030 

 območje potencialne energetske izrabe reke Mure - mejni odsek z Avstrijo do 

avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri (skupne moči od 1,5 MW do 55 MW 

glede na okoljsko sprejemljivost) do leta 2030 

  jedrska elektrarna, blok 2 v Krškem 

 daljnovod 2x400 kV Cirkovce - Podlog 

 daljnovod 2x400 kV Okroglo - Udine (Videm) 

 plinovod M9b Kidričevo – Vodice 
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Slika A.1: Ukrepi NEP, za katere postopki celovite presoje še niso v teku  
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Slika A.2: Obstoječe in načrtovano omrežje za prenos električne energije 
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Slika A.3: Obstoječe in načrtovano omrežje za prenos zemeljskega plin 
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B. Podroben razrez finančnih sredstev za izvedbo NEP 

Javna sredstva  

 

Tabela 66: Javno finančna sredstva po podprogramih NEP 2010-2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 32,0 51,9 51,1 50,4 48,8 51,4 53,6 53,4 52,4 51,4 50,5 

2 Raba energije v prometu 0,06 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 5,27 5,27 5,27 5,27 5,27 

3 Obnovljivi viri energije 70,5 96,6 101,8 109,1 118,0 137,7 115,4 115,7 114,1 113,8 112,7 

4 Lokalna oskrba z energijo                       

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 22,9 27,6 27,1 29,8 33,9 46,5 50,1 55,0 56,8 61,7 65,3 

6 Razvoj trga z električno energijo                       

7 Proizvodnja električne energije                       

8 Prenos električne energije                       

9 Omrežje za distribucijo električne energije                       

10 Trg z zemeljskim plinom                       

11 Oskrba z zemeljskim plinom                       

12 Tekoča goriva                       

13 Premog 15,0 32,0 15,4 12,8 10,2 8,6           

14 Jedrska energija 9,1 6,4 7,8 17,8 19,7 17,5 12,5 3,6    

15 Davki in regulirane cene                       

16 Izobraževanje in usposabljanje                       

17 Raziskave in razvoj                       

18 Prostorsko načrtovanje                       

 Skupaj 149,5 215,2 203,8 220,6 231,4 262,3 236,8 233,0 228,5 232,2 233,7 
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Tabela 67: Zagotovljena proračunska sredstva po podprogramih NEP 2010-2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 17,3 18,0 18,3 18,4 18,2 28,5 

2 Raba energije v prometu             

3 Obnovljivi viri energije 8,86 9,20 9,39 9,43 9,34 14,61 

4 Lokalna oskrba z energijo             

5 Soproizvodnja toplote in električne energije             

6 Razvoj trga z električno energijo             

7 Proizvodnja električne energije             

8 Prenos električne energije             

9 Omrežje za distribucijo električne energije             

10 Trg z zemeljskim plinom             

11 Oskrba z zemeljskim plinom             

12 Tekoča goriva             

13 Premog 15 32 15 13 10 9 

14 Jedrska energija             

15 Davki in regulirane cene             

16 Izobraževanje in usposabljanje             

17 Raziskave in razvoj             

18 Prostorsko načrtovanje             

 Skupaj 41,1 59,1 43,1 40,7 37,8 51,7 
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Tabela 68: Ostala zagotovljena javnofinančna sredstva po podprogramih NEP 2010-2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 20,3 22,8 25,4 24,9 27,1 29,4 30,1 30,7 31,4 32,1 32,8 

2 Raba energije v prometu                       

3 Obnovljivi viri energije 38,1 40,9 43,2 49,8 53,1 64,9 66,5 67,2 66,2 66,5 65,8 

4 Lokalna oskrba z energijo                       

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 22,9 27,6 27,1 29,8 33,9 46,5 50,1 55,0 56,8 61,7 65,3 

6 Razvoj trga z električno energijo                       

7 Proizvodnja električne energije                       

8 Prenos električne energije                       

9 Omrežje za distribucijo električne energije                       

10 Trg z zemeljskim plinom                       

11 Oskrba z zemeljskim plinom                       

12 Tekoča goriva                       

13 Premog                       

14 Jedrska energija 9 6 8 18 20 17 12 4 0 0 0 

15 Davki in regulirane cene                       

16 Izobraževanje in usposabljanje                       

17 Raziskave in razvoj                       

18 Prostorsko načrtovanje                       

 Skupaj 90,4 97,7 103,4 122,3 133,8 158,2 159,2 156,6 154,4 160,4 163,9 
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Tabela 69: Manjkajoča javnofinančna sredstva po podprogramih NEP 2010-2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije -5,6 11,1 7,5 7,1 3,5 -6,5 23,5 22,7 21,0 19,3 17,7 

2 Raba energije v prometu 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

3 Obnovljivi viri energije 23,5 46,5 49,2 49,9 55,5 58,2 48,8 48,5 47,9 47,3 46,8 

4 Lokalna oskrba z energijo            

5 Soproizvodnja toplote in električne energije            

6 Razvoj trga z električno energijo            

7 Proizvodnja električne energije            

8 Prenos električne energije            

9 Omrežje za distribucijo električne energije            

10 Trg z zemeljskim plinom            

11 Oskrba z zemeljskim plinom            

12 Tekoča goriva            

13 Premog            

14 Jedrska energija            

15 Davki in regulirane cene            

16 Izobraževanje in usposabljanje            

17 Raziskave in razvoj            

18 Prostorsko načrtovanje            

 Skupaj 18,0 58,3 57,3 57,7 59,7 52,4 77,6 76,4 74,1 71,8 69,8 

 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030 

 

Verzija: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 172 
 

 

Tabela 70: Manjkajoča javnofinančna sredstva po podprogramih NEP 2020-2030 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 20,7 20,4 20,1 19,8 19,5 21,3 24,1 23,6 23,2 22,8 

2 Raba energije v prometu 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

3 Obnovljivi viri energije 14,6 14,6 14,5 14,4 14,4 12,1 12,1 12,1 12,3 12,6 

4 Lokalna oskrba z energijo           

5 Soproizvodnja toplote in električne energije           

6 Razvoj trga z električno energijo           

7 Proizvodnja električne energije           

8 Prenos električne energije           

9 Omrežje za distribucijo električne energije           

10 Trg z zemeljskim plinom           

11 Oskrba z zemeljskim plinom           

12 Tekoča goriva           

13 Premog           

14 Jedrska energija           

15 Davki in regulirane cene           

16 Izobraževanje in usposabljanje           

17 Raziskave in razvoj           

18 Prostorsko načrtovanje           

 Skupaj 40,6 40,3 39,9 39,5 39,2 39,6 42,5 42,0 41,7 41,6 
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Investicije in financiranje investicij 

Tabela 71: Investicije po podprogramih NEP 2010-2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 90,2 148,2 146,3 145,1 144,9 145,1 174,1 170,8 167,2 163,7 160,6 

2 Raba energije v prometu 3,0 24,5 31,1 25,1 25,1 26,2 180,0 180,0 180,0 180,0 175,5 

3 Obnovljivi viri energije 195,8 289,3 318,4 354,8 394,7 551,8 318,7 365,5 349,1 409,5 393,6 

4 Lokalna oskrba z energijo                       

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 5,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

6 Razvoj trga z električno energijo            

7 Proizvodnja električne energije 8,3 88,0 232,7 450,7 448,7 356,5 145,5 270,3 244,1 47,9 67,8 

8 Prenos električne energije 47,9 63,9 99,3 115,4 117,2 94,6 47,7 23,4 30,9 14,1 16,5 

9 Omrežje za distribucijo električne energije 179,5 189,4 189,3 179,1 158,5 464,4 149,2 147,0 146,4 165,1 665,1 

10 Trg z zemeljskim plinom            

11 Oskrba z zemeljskim plinom 68,4 66,2 215,6 39,2 72,0 12,4 0,0 0,0 1040,9 0,0   

12 Tekoča goriva            

13 Premog 15,0 32,0 15,4 12,8 10,2 8,6           

14 Jedrska energija 9,1 6,4 7,8 17,8 19,7 17,5 12,5 3,6 0,0 0,0 0,0 

15 Davki in regulirane cene            

16 Izobraževanje in usposabljanje            

17 Raziskave in razvoj            

18 Prostorsko načrtovanje            

 Skupaj 622,3 932,7 1280,5 1364,7 1415,7 1701,7 1052,7 1185,6 2183,6 1005,3 1504,0 
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Tabela 72: Investicije po podprogramih NEP 2020-2030 

    2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 189,3 185,3 181,2 177,3 173,6 185,5 188,7 183,7 178,8 174,2 

2 Raba energije v prometu 176,1 176,1 176,1 176,1 176,1 207,0 207,0 207,0 207,0 207,0 

3 Obnovljivi viri energije 386,0 381,3 375,7 370,9 367,6 320,9 306,6 302,9 301,4 303,7 

4 Lokalna oskrba z energijo                     

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

6 Razvoj trga z električno energijo           

7 Proizvodnja električne energije 97,3 124,4 109,3 127,0 86,1 121,4 159,5 131,6 42,4 37,1 

8 Prenos električne energije 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 Omrežje za distribucijo električne energije 165,1 165,1 165,1 165,1 465,1 165,1 165,1 165,1 165,1 465,1 

10 Trg z zemeljskim plinom           

11 Oskrba z zemeljskim plinom           

12 Tekoča goriva           

13 Premog           

14 Jedrska energija 0,7 5,7 6,1        

15 Davki in regulirane cene           

16 Izobraževanje in usposabljanje           

17 Raziskave in razvoj           

18 Prostorsko načrtovanje           

 Skupaj 1047,1 1070,6 1046,2 1049,1 1301,3 1023,8 1050,8 1014,3 918,7 1211,1 
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Tabela 73: Javnofinančni viri financiranja investicij po podprogramih NEP 2010-2020 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 32,0 51,9 51,1 50,4 48,8 51,4 53,6 53,4 52,4 51,4 50,5 

2 Raba energije v prometu 0,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 

3 Obnovljivi viri energije 35,2 58,9 62,0 66,1 72,2 80,7 56,9 56,7 56,2 55,8 55,6 

4 Lokalna oskrba z energijo            

5 Soproizvodnja toplote in električne energije            

6 Razvoj trga z električno energijo            

7 Proizvodnja električne energije            

8 Prenos električne energije            

9 Omrežje za distribucijo električne energije            

10 Trg z zemeljskim plinom            

11 Oskrba z zemeljskim plinom            

12 Tekoča goriva            

13 Premog 15,0 32,0 15,4 12,8 10,2 8,6      

14 Jedrska energija 9,1 6,4 7,8 17,8 19,7 17,5 12,5 3,6    

15 Davki in regulirane cene            

16 Izobraževanje in usposabljanje            

17 Raziskave in razvoj            

18 Prostorsko načrtovanje            

 Skupaj 91,4 149,9 136,9 147,8 151,6 158,7 128,2 119,0 113,9 112,5 111,3 
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Tabela 74: Ostali viri financiranja investicij po podprogramih NEP 2010-2020 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  [mio EUR] 

1 Učinkovita raba energije 58,2 96,3 95,2 94,7 96,1 93,7 120,5 117,4 114,8 112,3 110,1 

 - od tega posojila Eko sklada 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 

2 Raba energije v prometu 3,0 23,8 30,4 24,4 24,4 25,5 174,8 174,8 174,8 174,8 170,2 

3 Obnovljivi viri energije 160,6 230,4 256,4 288,8 322,5 471,1 261,8 308,8 292,9 353,7 338,1 

 - od tega posojila Eko sklada 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 

4 Lokalna oskrba z energijo                       

5 Soproizvodnja toplote in električne energije 5,0 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

6 Razvoj trga z električno energijo                       

7 Proizvodnja električne energije 8,3 88,0 232,7 450,7 448,7 356,5 145,5 270,3 244,1 47,9 67,8 

8 Prenos električne energije 47,9 63,9 99,3 115,4 117,2 94,6 47,7 23,4 30,9 14,1 16,5 

9 Omrežje za distribucijo električne energije 179,5 189,4 189,3 179,1 158,5 464,4 149,2 147,0 146,4 165,1 665,1 

10 Trg z zemeljskim plinom                       

11 Oskrba z zemeljskim plinom 68,4 66,2 215,6 39,2 72,0 12,4 0,0 0,0 1040,9 0,0 0,0 

12 Tekoča goriva                       

13 Premog            

14 Jedrska energija            

15 Davki in regulirane cene                       

16 Izobraževanje in usposabljanje                       

17 Raziskave in razvoj                       

18 Prostorsko načrtovanje                       

 Skupaj 530,9 782,8 1143,6 1217,0 1264,0 1542,9 924,5 1066,6 2069,7 892,8 1392,7 
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C. Seznam oznak 

AGEN RS – Javna agencija Republike Slovenije za energijo 

AN-URE – Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 

AN ZeJN – Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012 

ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke 

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje 

AUKN – Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije 

BAT – Best Available Technology (najboljše razpoložljive tehnologije) 

BDP – bruto domači proizvod 

BSP  BSP regionalna energetska borza 

CCS – Carbon Capture and Storage (zajem in shranjevanje ogljika) 

CPVO – celovita presoja vplivov na okolje 

ČHE – črpalne hidroelektrarne 

DEM – Dravske elektrarne Maribor 

DMV – davek na motorna vozila 

DO – daljinsko ogrevanje 

DOD – dodatni scenarij 

DPN – državni prostorski načrt 

DSM – Demand Side Management (upravljanje na strani porabe) 

DZ – Državni zbor 

ELES – Elektro-Slovenija 

ELKO – ekstra lahko kurilno olje 

ENSVET – energetsko svetovanje 

ENTSO-E – 
European Network of Transmission System Operators for Electricity (Združenje evropskih operaterjev prenosnega 
omrežja za električno energijo) 

ENTSO-G – 
European Network of Transmission System Operators for Gas (Združenje evropskih operaterjev prenosnega 
omrežja za zemeljski plin) 

ESD – Direktiva 2006/32/ES o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah 

EPO – Ekološko pomembna območja 

EMS – elektromagnetno sevanje 

ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj 

ETS – Emission Trading Scheme (shema za trgovanje z emisijami) 

EU – European Union (Evropska unija) 

EŠD – evidenčna številka dediščine 

EUROSTAT – Statistični urad evropske skupnosti 

EZ – Energetski zakon 

GJS – Gospodarska javna služba 

HE – hidroelektrarne 

HESS – hidroelektrarne Srednja Sava 

HHI – Herfindahl-Hirschman indeks koncentracije trga 

HSE – Holding Slovenske Elektrarne 

HVDC – High voltage direct current (visokonapetostni prenos enosmernega toka) 

HT – habitat 

IBA – mednarodno pomembno območje za ptice 

IEA – International Energy Agency (Mednarodna energetska agencija) 

INT – Intenzivna strategija 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change (Medvladni forum za spremembo podnebja) 

JAPTI – Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije 

JE – jedrski scenarij 

JEK2 – Jedrska elektrarna Krško (drugi blok) 

KD – kulturna dediščina 

KOM – Komisija 

LBM – lesna biomasa 

LCC – Life Cycle Cost (stroški v življenjskem krogu) 

LEK – Lokalni energetski koncepti 

LNG – utekočinjeni naftni plin 

LOLE – Loss of Load Expectation (pričakovano trajanje izpada odjema) 
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MDDSZ – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

MESAP – Modular Energy System Analysis and Planning 

MF – Ministrstvo za finance 

mHE – male hidroelektrarne 

MJU – Ministrstvo za javno upravo 

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor 

MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport 

MVZT – Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

MZZ – Ministrstvo za zunanje zadeve 

NEC-direktiva – Direktiva o zgornji meji nacionalnih emisij v zrak za določene snovi 

NEK – Nuklearna elektrarna Krško 

NEP – nacionalni energetski program 

NSO – neprofitne stanovanjske organizacije 

NSRAO – nizko in srednje radioaktivni odpadki 

NUV – Načrti upravljanja z vodami 

OECD – Organisation of Economic Cooperation and Development (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) 

OKZNSP – Okvirna konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (glej tudi UNFCCC) 

OP NEP – Okoljsko poročilo NEP 

OP ROPI – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 

OP TGP – Operativni program zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2012 

OSN – osnovni scenarij 

OVE – obnovljivi viri energije 

PIZ – predinvesticijska zasnova 

PLIN – plinski scenarij 

PPE – plinsko-parna elektrarna 

PURES – Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 

PV – Premogovnik Velenje 

PVO – presoja vplivov na okolje 

REF – Referenčna strategija 

ReNEP – Resolucija o nacionalnem energetskem programu 

ReNPVO – Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 

RTH – Rudnik Trbovlje-Hrastnik 

RTP – razdelilna transformatorska postaja 

RUŽV – Rudnik urana Žirovski vrh 

SEL – Savske elektrarne Ljubljana 

SIST – Slovenski institut za standardizacijo 

SME – srednja in mala podjetja 

SN/NN – srednje/nizkonapetostni 

SODO – sistemski operater distribucijskega omrežja 

SONDO – Sistemska obratovalna navodila distribucijskega omrežja električne energije 

SOPO – sistemski operater prenosnega omrežja 

SPA - posebna območje varstva (special protectin areas) 

SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije 

SRS – Strategija razvoja Slovenije 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije 

SVLR – Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

SVPS – Služba Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe 

SVREZ – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve 

SZP – stisnjen zemeljski plin 

TE – termoelektrarna 

TEB – Termoelektrarna Brestanica 

TEŠ – Termoelektrarna Šoštanj 

TET – Termoelektrarna Trbovlje 

TE-TOL – Termoelektrarna Toplarna Ljubljana 

TGP – toplogredni plini 

UJG – uporabljeno jedrsko gorivo 

UMAR – Urad za makroekonomske analize in razvoj 

UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change (Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja) 

UNP – utekočinjen naftni plin 
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URE – učinkovita raba energije 

URSJV – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

UZP – utekočinjen zemeljski plin 

VRAO – visoko radioaktivni odpadki 

VE – vetrna elektrarna 

WEO10 – World Energy Outlook 2010 (Svetovne energetske perspektive 2010), publikacija IEA 

VTPodV – vodno telo podzemnih voda 

VTPV – vodno telo površinskih voda 

ZeJN – zeleno javno naročanje 

ZGO – Zakon o graditvi objektov 

ZK GJI – Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 

ZN – Združeni narodi 

ZO – zavarovano območje 

ZP – zemeljski plin 

ZPKEPS – Zakonu o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save 

ZPZRTH – Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik 

ZTRO – Zakon o trošarinah 

ZVO – Zakon o varstvu okolja 

 
 



Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2030 

 

Ver.: 10.6.2011, izpis: 10.6.2011 180 
 

D. Omilitveni ukrepi in usmeritve iz 
okoljskega poročila145  

D.1 Podprogram učinkovita raba energije 

Kulturna dediščina  

Upošteva naj se sledeče omilitvene ukrepe: 

- pri pripravi prostorskih načrtov, ki vključujejo ukrepe za izboljšanje energetske 

učinkovitosti stavb, je treba pri izvajanju teh ukrepov upoštevati konservatorska izhodišča; 

- pri osvetlitvi objektov kulturne dediščine se rešitve prilagaja nadaljnjemu razvoju varčnih 

sijalk; 

- v okviru ukrepa učinkovite rabe je posebno pozornost treba nameniti vrednotenju 

morebitne tehniške dediščine ter ustreznemu ravnanju z dediščino (dokumentiranju, 

restavriranju, deponiranju). 

 

Podnebni dejavniki 

Upošteva naj se sledeče omilitvene ukrepe: 

- za posamezno vrsto ukrepov je treba izračunati emisijo TGP v celotni življenjski dobi 

izvajanja ukrepa, vključno z ogljičnim odtisom materialov, ki so uporabljeni za izvedbo 

ukrepov,  

- pri izračunu ogljičnega odtisa izvedbe posameznega ukrepa je treba uporabljati preverjene 

in v EU priznane podatke o ogljičnem odtisu izolacijskih in drugih materialov ter metode 

izračuna emisije TGP v celotni življenjski dobi ukrepa, ki so ponovljive in referenčne za 

slovenske klimatske razmere oziroma vzorce rabe energetskih proizvodov v Sloveniji, 

- ogljični odtis za izvedbo ukrepa uporabljenih materialov naj ne presega 25 % vse emisije 

TGP v celotni življenjski dobi ukrepa. Ukrepi, pri katerih je ogljični odtis uporabljenih 

materialov pomemben delež emisije TGP v celotni življenjski dobi ukrepa (več kot 50 %), 

niso sprejemljivi z vidika vplivov na podnebne dejavnike, ker je njihov sinergičen vpliv na 

OVE prevelik. 

D.2 Podprogram raba energije v prometu 

Zrak  

Pri pripravi operativnih programov na področju cestnega prometa, ki vključujejo ukrepe za rabo 

energije v prometu, je treba upoštevati naslednjo usmeritev: 

- pri načrtovanju ukrepov je treba upoštevati dejstvo, da pogon vozil na biogoriva v 

konvencionalnih motorjih z notranjim zgorevanjem onesnažujejo zrak pomembno 

predvsem z emisijo delcev in emisijo dušikovih oksidov. Z uvajanjem električnih vozil ali 

vozil na pogon s stisnjenim ali utekočinjenim vodikom se onesnaževanje zraka zaradi rabe 

vozil bistveno zmanjša (ostaja le resuspenzija prahu, ki trenutno pomeni od 15 do 30% vse 

emisije iz cestnega prometa v urbanem okolju). 

 

                                                 
145 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program 2010-2030. 

Aquarius,d.o.o. 2011. Izvleček pripravil Aquarius. Okoljsko poročilo je v javni obravnavi sočasno z 
Osnutkom predloga NEP. 
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Upošteva naj se sledeče omilitvene ukrepe: 

- raba biogoriv v konvencionalnih motorjih na notranje zgorevanje ocenjeni kot nebistveni, 

če se na urbanih območjih izvajajo omilitveni ukrepi zaradi onesnaževanja zunanjega zraka 

z omejevanjem cestnega prometa na biogoriva in tekoča fosilna goriva, 

- uvajanje energetsko učinkovitih vozil in pnevmatik, 

- spodbujanje rabe električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na vtičnico in vozil na 

pogon s stisnjenim ali utekočinjenim vodikom (v motorjih na notranje zgorevanje ali 

gorivnih celicah),  

- uvajanje vozil na UNP ter SZP.  

 

Podnebni dejavniki  

Poleg omilitvenih ukrepov za zrak naj se upošteva tudi: 

- raba biogoriv 1. generacije (v biodizel predelana rastlinska olja) v konvencionalnih 

motorjih na notranje zgorevanje so ocenjeni kot nebistveni, če se pri proizvodnji biogoriv 

izvajajo omilitveni ukrepi, ki zagotavljajo, da: raba biogoriv 1. generacije pripomore k 

zmanjšanju emisije TPG glede na emisijo fosilnih goriv več kot za 40% in da proizvodnja 

biogoriv sinergično ne vpliva škodljivo na rabo razpoložljivih kmetijskih zemljišč za 

pridelavo hrane. 

D3 Podprogram obnovljivi viri energije 

D.3.1 Mikro, male in srednje elektrarne 

D.3.1.1 Proizvodnja električne energije v vetrnih elektrarnah 

Narava 

 

Splošni omilitveni ukrepi: 

1. Neprimerne lokacije za umestitev vetrnih elektrarn so: zavarovana območja, SPA območja, 

osrčje EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 

 

2. Za potrebe umeščanja v prostor je za potencialna območja VE potrebno zagotoviti sledeče: 

- z ustreznim monitoringom evidentirati preletne koridorje ptic na območju VE 

- evidentirati pomembna gnezdišča ogroženih vrst v neposredni bližini  

- evidentirati prehranjevalne koridorje netopirjev na območju 

- opraviti raziskave o vplivu VE na velike zveri  

- kartirati habitatne tipe na prizadetem območju 

 

3. Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je potrebno v okviru celovite presoje vplivov na 

okolje presoditi vpliv posameznih stojišč na floro, favno in HT. Stojišča je potrebno načrtovati 

izven pomembnih območij za kvalifikacijske vrste in izven strnjenih območjih kvalifikacijskih 

HT.  

 

4. Pri načrtovanju se je potrebno v največji možni meri izogniti poseganju v habitate zavarovanih 

in ogroženih vrst in prednostne habitatne tipe ter preprečiti negativne vplive nanje. 

 

5. Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo 

ohranitvenih možnosti ptic. Priporočila na podlagi mednarodnih izkušenj so: 
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- elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki so zavarovana zaradi ptic (SPA, 

IBA območja, tudi narodni, krajinski parki, naravni rezervati, razglašeni prvenstveno 

zaradi ptic, <.), 

- elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki jih redno preletava večje število 

ptic (masovno obiskane selitvene poti, še posebej zožine (bottle neck areas)), 

- elektrarne naj se načeloma ne postavljajo v bližini habitatov populacij ogroženih vrst ptic, 

tudi če območja niso formalno zavarovana, 

- pred postavitvijo je potrebno proučiti vse možne alternativne lokacije in ugotoviti, kje je 

vpliv najmanjši, 

- ugodno je, da se pred postavitvijo elektrarne izdela nacionalni plan potreb po energiji iz 

vetrnih elektrarn, ki naj upošteva realne možnosti, da se s tem izognemo postavljanju 

elektrarn brez omembe vrednega učinka na proizvodnjo elektrike, 

- ugodno je, če se popiše ptice na vseh potencialnih območjih postavitve vetrne elektrarne, 

da se ugotovijo realne naravovarstvene razlike med območji. Vsekakor je potrebno popise 

izvesti vsaj na območju, predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega 

velikega potencialnega vpliva načrte prilagoditi, 

- popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in v času preleta, zato se 

morajo izvajati najmanj eno leto, optimalno dve, 

- pri oceni vpliva je potrebno upoštevati tudi vpliv pripadajoče infrastrukture, kot tudi 

daljinski vpliv na območja omenjena pod točkami 1 – 3, 

- popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 

 

Usmeritve za načrtovanje: 

- Pri načrtovanju je priporočljivo, da se vetrne elektrarne umešča izven varovanih območij in 

izven območja daljinskega vpliva. 

 

Omilitveni ukrepi za potencialna območja VE  

- Ocene posameznih območij, potencialno primernih za postavitev vetrnih elektrarn, 

temeljijo na razpoložljivih podatkih. Avtorji okoljskega poročila menimo, da bo možno na 

vsakem od območij, ki so ocenjena kot pogojno sprejemljiva, umestiti vetrno elektrarno z 

optimiziranjem števila, lokacije in moči posameznih vetrnih turbin. Na podlagi novih 

ugotovitev, ki bi sledile iz dodatnih raziskav, pa je seveda možno, čeprav malo verjetno, da 

bi se katera od lokacij v nadaljnjih fazah umeščanja v prostor pokazala tudi kot 

nesprejemljiva. 

- Pri načrtovanju upoštevati je potrebno upoštevati tudi splošne omilitvene ukrepe.  

- Celovito presojo sprejemljivosti za vsa potencialna območja  vetrnih elektrarn se mora 

izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji 

sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 

 

1. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Porezen: 

- posege naj se načrtuje izven NV, 

- posege naj se načrtuje izven SCI Podbrdo-Skalovje, ZO Cerkno – soteska potoka Zapoška 

in  ZO Kuk, 

- pri posegih, ki vplivajo na zavarovani območji je potrebno upoštevati  Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija 

(Ur. l. SRS, št. 16/86, 56/93) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov 

ter naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, 

Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90),  

- v rastišče kratkodlakave popkorese  poseganje ni dovoljeno, 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na 

območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju 

vsaj enega leta Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še 

posebej stojišč vetrnic), 
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- raziskati vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba. Ugotoviti morebitne preletne in 

selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 

 

2. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 

- posege naj se načrtuje izven NV, 

- ohraniti je potrebno ZO Slap – Cuc, 

- pri posegih, ki vplivajo na ZO Slap – Cuc je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi 

naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine 

Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87), 

- raziskati vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen  je priporočeno opazovanje 

vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posega (še 

posebej stojišč vetrnic), 

- ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega. 

 

3. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Špitalič - Trojane - Motnik: 

- posege naj se načrtuje izven NV, 

- ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega. 

 

4. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Knezdol -Mrzlica: 

- posege naj se načrtuje izven NV in izven zavarovanih območij, 

- dendrološke spomenike je potrebno ohraniti, 

- pri posegih, ki vplivajo na ZO, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 

znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 

občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) in Odlok o razglasitvi dendroloških 

spomenikov in spomenikov oblikovane narave v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 40/97,78/98), 

- raziskati je treba vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen  je priporočeno 

opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri 

načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

 

5. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Golte: 

- posege naj se načrtuje izven NV in ZO Visočnikov javor,  

- pri posegih, ki vplivajo na ZO, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 

znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. 

SRS, št. 27/87), 

- raziskati je treba vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen  je priporočeno 

opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri 

načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic), 

- ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega. 

 

6. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Črni vrh - Zaloška planina: 

- na delu, ki sega v SCI Pohorje, naj se izvede kartiranje HT. Posege naj se načrtuje izven 

kvalifikacijskih HT in habitatov vrst, 

- posege naj se načrtuje izven območij NV, 

- raziskati je treba vpliv na sršenarja, orla in ruševca. V ta namen je priporočeno opazovanje 

vrste na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju 

posegov (še posebej stojišč vetrnic), 

- ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega. 
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7. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Slivniško Pohorje: 

- v rastišče ZO in NV Janžetova lipa naj se ne posega. Pri načrtovanju  je potrebno 

upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87 ), 

- ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega. 

 

8. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Velika gora: 

- posege naj se načrtuje izven NV, 

- raziskati vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in sršenar. V ta namen  je 

priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti, 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na 

območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju 

vsaj enega leta, 

- zbrati podatke o velikih zvereh oz. opraviti raziskave na celotnem območju in ovrednotiti 

vpliv nanje, 

- izsledke zgoraj navedenih raziskav je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še 

posebaj stojišč vetrnic). 

 

9. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Novokrajski vrhi: 

- posege naj se načrtuje izven SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok in NV, 

- v ZO Drevje pri cerkvi v Sušaku naj se ne posega. Pri načrtovanju  je potrebno upoštevati  

Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Primorske novice – 

uradne objave, št. 6/69), 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev. V ta 

namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. Izsledke raziskave naj se 

upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- ugotoviti preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega, 

- preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 

 

10. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Hrpelje-Slope: 

- posege naj se načrtuje izven NV, 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na 

območju. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta, 

- raziskati je treba vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst 

na terenu vsaj dve leti, izsledke raziskav je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov 

(še posebej stojišč vetrnic), 

- preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 

 

11. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Senožeška Brda - Vremščica - 

Čebulovica - Selivec: 

- posege na SCI Vrhe nad Rašo in SCI Dolina Vipave načrtovati tako, da se ohrani celovitost 

in povezanost habitatov kvalifikacijskih vrst, 

- v prezimovališča in počivališča kvalifikacijskih vrst netopirjev se ne sme posegati, stojišč 

VE naj se ne načrtuje min. v radiu 1000 m,  

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na 

območju. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta, 

- raziskati vpliv na kačarja in sršenarja ter tudi na veliko uharico in belo štorkljo. V ta namen 

je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti, izsledke raziskav je potrebno 

upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic), 

- posege naj se načrtuje izven NV, 

- - pri posegih, ki vplivajo na ZO Brestovica pri Povirju - Petnjak, je potrebno upoštevati 

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine 
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Sežana (Primorske novice – uradne objave, št. 13/92, 68/95), Odlok o razglasitvi kulturnih 

in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina 

(Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/87) in Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine 

Postojna (Primorske novice - uradne objave, št. 29/84, 30/91), 

- preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 

 

12. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Grgar - Trnovo: 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na 

območju. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta, 

- raziskati je treba vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec in beloglavi 

jastreb. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti, 

- izsledke zgoraj navedenih raziskav je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še 

posebej stojišč vetrnic). 

 

13. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Banjščice - Lokovec: 

- posege naj se načrtuje izven NV in ZO Banjšice, Brezno na Vodicah, 

- pri posegih, ki vplivajo na ZO je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica 

(Uradno glasilo občine Nova Gorica, št. 8/85), 

- raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, sokola selca in beloglavega 

jastreba. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti, izsledke 

raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

 

14. Omilitveni ukrepi za umestitev VE Avče 

- ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega. 

 

 

Kulturna dediščina  

- Optimizacija umestitve posameznih objektov in naprav za izkoriščanje vetrne energije oz. 

spremljajoče infrastrukture znotraj posameznih potencialnih območij za postavitev vetrnih 

elektrarn v naslednjih fazah načrtovanja na način, da posamezne enote dediščine ne bodo 

prizadete, praviloma z izogibanjem, vključno vplivnim območjem dediščine. Pri 

opredelitvi vplivnega območja je treba upoštevati, da je lahko zaradi razsežnosti vetrnic to 

večje kot pri ostalih prostorskih ureditvah. 

- Na območjih posameznih vetrnic in spremljajoče infrastrukture bo predvidoma treba 

opraviti predhodne arheološke raziskave.  

 

Krajina  

 

Splošni omilitveni ukrepi za umeščanje vetrnih elektrarn 

 

1. Kakovost krajine: 

- Vetrnih elektrarn naj se ne umešča v krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni in v območja izjemnih krajin. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v bližino teh 

območij se izvede analizo vidne spremembe prostora in izvede ustrezne prilagoditve. 

Ohranja se vse značilne poglede na ali iz teh območij. 

- Krajina z večjo stopnjo biotske pestrosti in naravne ohranjenosti je za umestitev vetrnih 

elektrarn bolj ranljiva, umeščanju v ta območja naj se izogiba. 
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2. Merilo: 

- Pri obsegu, številu, velikosti in razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva merilo 

prostora. Prostor krajin večjega merila je manj ranljiv za postavitev vetrnih elektraren kot 

prostor krajin manjšega merila, kjer vetrne elektrarne lahko postanejo prepoznavne in 

opazne prostorske dominante in so v kontrastu z drobno strukturiranimi krajinskimi 

značilnostmi. 

- Ohranja in upošteva naj se funkcionalna območja in merilo manjših naselij, vasi in 

zaselkov, kjer bi merilo vetrnih elektrarn lahko uničila obstoječa prostorska razmerja. 

- Išče naj se take lokacije, ki omogoča postavitev skupine vetrnih elektrarn kot ene enote. 

Izogiba naj se postavljanju razpršenih posamičnih elektrarn na večje razdalje. 

 

2. Relief: 

- Pri izbiri lokacije naj se upošteva širše reliefne in topografske značilnosti območja. Odprta 

krajina z zaobljenimi, blagimi reliefnimi prehodi ali krajina ravnin in manjše krajinske 

pestrosti, brez izrazitega karakterja je za postavitev vetrnih elektrarn manj ranljiva kot 

pestra krajina z drobno členjenimi strukturami in manjšo stopnjo odprtosti.  

- Pri umeščanju vetrnih elektrarn naj se upošteva odprtost / prehodnost oz. zaprtost / 

neprehodnost prostora, ki se ustvarja predvsem z izoblikovanostjo površja in pojavnostjo 

vegetacije, še posebno v prostoru večjega merila, kjer reliefne in vegetacijske mase  pridejo 

bolj do izraza. Take krajine ustvarjajo več možnosti ustvarjanja zaslona in uteži vetrnim 

elektrarnam ter večjo vpetost spremljevalne infrastrukture ter dostopnih poti v prostor. 

 

3. Strukturne značilnosti in krajinske prvine: 

- Upošteva naj se strukturne značilnosti prostora. 

- Nova prostorska razmerja zaradi vnosa novih struktur – vetrnih elektrarn naj se 

vzpostavlja z upoštevanjem obstoječih prostorskih struktur (polja, živična vegetacija ipd.) 

in smeri (linije vodotokov, cest, gozdnega roba ipd.) ter pokrovnosti tal (masa gozda ipd.) 

tako, da nove strukture dopolnjujejo in/ali nadgrajujejo obstoječe. Krajine brez posebne 

kompleksnosti  in z enostavno krajinsko zgradbo čistih prostorskih smeri so ustreznejše za 

umeščanje vetrnih elektrarn kot kompleksne krajine z nepravilnimi in bolj členjenimi 

strukturami.  

 

4. Urbanizirana območja: 

- Urbanizirana območja z večjo stopnjo degradiranosti značilnih prostorskih struktur so za 

umestitev vetrnih elektrarn praviloma primernejša. Za umestitev vetrnih elektrarn naj se 

izkoristi območja obstoječih poslovnih con, industrijskih obratov, razvrednotenih območij 

kopov in deponij ter območja vzdolž prometne infrastrukture ipd.. 

- Zagotavlja naj se skladna razmerja med vetrnimi elektrarnami in urbanimi predeli. 

- Izogiba naj se vzpostavljanju novih struktur na območjih, ki so že prenasičena. 

 

5. Vidnost: 

- Izrabi naj se nagibe in reliefne strukture (pobočja, grebene, gorske hrbte ipd.) za usmerjanje 

in/ali zakrivanje pogledov, npr.: vetrna elektrarna na slemenu nad vbočenim pobočjem je 

vidno bolj izpostavljena kot vetrna elektrarna na slemenu nad izbočenim površjem ipd. 

Vetrne elektrarne naj se ne umešča na višje ležeča in izpostavljena območja, ki v širšem 

prostoru predstavljajo pomembne prostorske dominante (izpostavljen hrib, sleme, reliefni 

rob, sredina doline, <). Upošteva naj se vidna izpostavljenost območij. Ohranja naj se za 

prostor značilne poglede predvsem iz frekventnih točk zadrževanja (razgledne točke, ceste, 

naselja ipd.). 
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6. Oblikovanje: 

- Velikost posamezne vetrne elektrarne (velikost vetrnice in dolžina stebra) se določi glede 

na merilo prostora (grobo / drobno členjena krajina) v katerega se umešča in reliefnih 

značilnosti območja (dolina, hrib, pobočje reliefni rob, sleme, <). 

- Upošteva naj se sodobne oblikovne možnosti in rešitve ter uporablja rešitve prilagojene 

prostorom v katere so nameščene (npr. valjaste turbine nad cestami). 

- Objekti pod vetrnimi elektrarnami in ostala spremljajoča infrastruktura (transformatorske 

postaje ipd.) naj v prostoru ne bo moteča, naj bo kolikor je le mogoče majhna, grajena 

enostavno in oblikovana kakovostno v skladu s stavbarskimi značilnostmi območja ali v 

skladu s sodobnimi oblikovalskimi smernicami. 

- Upoštevanje kompozicije in odnosov vetrnih elektrarn ena napram drugi, skupina napram 

skupini ter napram izbranemu območju glede na: pogled od blizu / daleč, gručasta / 

razpršena, pravilna / nepravilna razmestitev, velike / majhne, barvne / brezbarvne, učinek 

pogleda s horizonta glede na tip razmestitve.  

- Pri razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva naslednja izhodišča izhajajoč iz reliefnih 

značilnosti: 

o pravilna in/ali linearna razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za prostor za 

katerega so značilne večje dimenzije, odprtost, preglednost in pravilna 

strukturiranost; 

o nepravilna in/ali gručasta razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za členjeno, 

valovito krajino; 

o razmestitev s stopnjevanjem je ugodna, kadar se vetrne elektrarne umeščajo na 

poudarjene prostorske poteze (iztek grebena preko pobočja na ravnino). 

- Upošteva se jasnost pogleda na vetrne elektrarne. 

 

Omilitveni ukrepi za potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn 

 

1. Območje Porezen: 

- zaradi mestoma zelo strmih, vidno izpostavljenih in prometno nedostopnih pobočij s 

pričakovanimi težjimi pogoji gradnje, je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti 

posebno pozornost, izkorišča naj se območja z dostopi po obstoječem cestnem omrežju; 

- ohranja naj se območja samotnih kmetij in upošteva vidno izpostavljenost posameznih 

grebenov in pobočij. 

 

2. Območje območju Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 

- jugovzhodni del tega območja deloma sega v krajinsko območje s prepoznavnimi 

značilnostmi na nacionalni ravni: Zadrečka dolina, zato je treba podrobnejšemu umeščanju 

nameniti posebno pozornost, podobno velja za (iz Ljubljanske kotline) vidno zelo 

izpostavljeno jugozahodno pobočje Kranjske rebri. 

 

3. Območje Špitalič - Trojane - Motnik: 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se posebno pozornost nameni drobno členjeni kmetijski 

krajini in prostorski razglednosti planot, pobočij in slemen. 

 

4. Območje Knezdol - Mrzlica: 

- območje je vidno dokaj izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna 

izpostavljenost čim manjša; 

- ohranja naj se območja zaselkov na pobočjih in slemenih. 

 

5. Območje Golte: 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških vrhov. 
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6. Območje Črni vrh - Zaloška planina: 

- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju vodotokov 

in prostorom posameznih kmetij na pobočjih. 

 

7. Območje Slivniško Pohorje: 

- posebno pozornost pri podrobnejšem umeščanju vetrnic se nameni ohranjanju gručastih 

zaselkov na čistinah in razgledanosti prostora. 

 

8. Območje Velika gora: 

- upošteva naj se drobno členjeno kulturno krajino; 

- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 

poselitvenih območij in območij kulturne dediščine ter spremembo vidne zaznave prostora 

z območja Loškega potoka in Cerkniškega polja prepoznavnim na državni ravni. 

 

9. Območje Novokrajski vrhi: 

- ohranja naj se funkcionalna območja naselij. 

 

10. Območje Hrpelje - Slope: 

- posebno pozornost se pri načrtovanju vetrnih elektrarn nameni ohranjanju odprtosti 

prostora napram poselitvenim območjem. 

 

11. Območje Senožeška Brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec: 

- posebno pozornost je potrebno pri umeščanju nameniti ohranjanju razglednim golim višje 

ležečim območjem ter območjem gručastih vasi ter odprtosti prostora napram poselitvenim 

območjem. 

 

12. Območje Grgar - Trnovo: 

- posebno pozornost se pri načrtovanju vetrnih elektrarn nameni ohranjanju odprtosti 

prostora napram poselitvenim območjem. 

 

13. Območje Banjščice - Lokovec: 

- pri umeščanju vetrnih elektrarn je potrebno posebno pozornost nameniti ohranjanju 

značilnosti območja razpršene poselitve območja Lokovec. 

 

14. Avče: 

- pri načrtovanju vetrnih elektrarn naj se upošteva vidne značilnosti širšega območja, 

predvsem iz smeri Kanalskega vrha. 

D.3.1.2 Proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah 

Voda   

- Gradnja novih mHE se izvaja na vodnih telesih v skladu z omejitvami in pogoji za 

hidroenergetsko rabo vode v mHE, pri čemer je treba za vsako mHE posebej v postopku 

umeščanja v prostor upravičiti spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa 

površinske vode v skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena 

Direktive 2000/60/ES.  

- Splošni omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na izbiro tehnike rabe površinske vode za 

proizvodnjo električne energije v mHE so: 

o Prednostno je treba izbrati tako imenovani derivacijski načini rabe vode za 

proizvodnjo električne energije v mHE. 

o Pretočni način rabe vode v mHE je dopusten, če so mHE nameščene na siceršnjih 

jezovih, ki so objekti vodne infrastrukture, namenjeni zadrževanju ali usmerjanje 

vodnega toka.   
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o Obnova obstoječih mHE z namenom zmanjšanja hidro-morfoloških vplivov in 

povečanja izkoristka proizvodnje električne energije v obstoječih mHE ima 

prednost pred gradnjo novih mHE. 

 

Narava 

 

Strateške usmeritve za umeščanje mHE v prostor: 

- Male HE naj se prioritetno umešča izven območij z varstvenim statusom. Umeščanje 

posegov na zavarovana območja je sprejemljivo pod pogojem, da tovrsten poseg dovoljuje 

zakonodajni akt, pri načrtovanju posega pa je potrebno upoštevati cilje in režime 

zavarovanega območja. 

- Predlagamo, da se opravi analiza stanja in na podlagi analize vzpostavi evidenca 

izvedenih in načrtovanih mHE. 

- Priporočamo, da se pred načrtovanjem novih mHE preuči možnost posodabljanja 

tehnologij na obstoječih lokacijah in da se pri načrtovanju prednostno izkoristi obstoječe, a 

opuščene objekte, kot so mlini in žage. 

 

Splošni omilitveni ukrepi za male hidroelektrarne: 

1. V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika vodotoka, prodonosnost oziroma 

odlaganje sedimenta. 

2. Ohranja naj se povezanost posameznih odsekov vodotoka, (mHE naj imajo urejene 

ustrezne prehode za vodne organizme).  

3. Talni pragovi in jezovi morajo tudi ob nizkem vodostaju omogočati prehajanje rib. 

4. Obratovanje mHE mora biti usklajeno s trenutnimi pretoki vodotokov in predpisanim 

ekološko sprejemljivim pretokom. Jez, odvzemni kanal, zapornice in ostale objekte je 

potrebno načrtovati in izvesti na način, da bo tudi v slučaju okvare zagotovljen Qesp, 

oziroma da bo onemogočen prekomeren odvzem vode. 

5. Iztok iz elektrarne je potrebno predvideti tako, da se voda po najkrajši poti vrne nazaj v 

vodotok.  

6. Utrditve brežine v območju objekta mHE naj se omejijo na najmanjši potrebni obseg in 

izvedejo sonaravno z uporabo avtohtonega materiala.  

7. Preusmeritev vode naj ne povzroči bistvenih sprememb vodnega režima v vodotoku. 

8. Lociranje objekta mHE naj poleg primernosti upošteva tudi ranljivost obrečnega prostora.  

9. Morebitni posegi v prodišča in ostale ureditve (tudi izven obvodnega prostora) ne smejo 

poslabšati stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na območju 

posega kakor tudi ne habitatov zavarovanih in ogroženih vrst.  

10. Po 12. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 

sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/2009) mora imetnik vodne pravice zagotoviti 

dnevno ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da so bile 

v vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede ekološko sprejemljivega pretoka. 

 

Kulturna dediščina in krajina 

- Prioritetno umeščanje mHE izven območij KD in krajinskih območij s prepoznavnimi 

značilnostmi na nacionalni ravni in v območij izjemnih krajin. 

- Ohranjanje varovane značilnosti območja KD. 

- Obnovi obstoječih mHE se daje prednost pred gradnjo novih mHE. 

D.3.1.3 Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah 

Kulturna dediščina   

- S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje 

sončnih elektrarn na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova vplivna območja 
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ne bo dopustno oz. predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in zagotavljanje takšne 

tehnične rešitve, da varovane značilnosti dediščine ne bodo v ničemer prizadete. 

 

Krajina   

- V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po 

posameznih enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma 

naj bo dopustno nameščati sončne elektrarne le na objekte oz. na način, da to ne bo 

samostojna prostorska ureditev v krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. 

infrastrukturnega, industrijskega objekta, sanacije). 

 

D.3.1.4 Proizvodnja električne energije v geotermalnih elektrarnah 

Voda    

- Izvajanje omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo reinjektiranje medija za prenos geotermalne 

toplote. 

- Pri prostorskem umeščanju geotermalne elektrarne je treba upoštevati naslednjo 

usmeritev: raba podzemne vode v geotermalni elektrarni ne sme posegati v podeljene 

vodne pravice na vplivnem območju izkoriščanja podzemne vode. 
 

D.3.1.5 Proizvodnja električne energije v SPTE na lesno biomaso 

Zrak 

- Uporabiti je treba tehniko, pri kateri koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne 

presega 20 mg/m3.  

 

Krajina 

- Pri načrtovanju proizvodnje električne energije v SPTE na lesno biomaso je treba 

zagotoviti, da je raba gozdne biomase usklajena s stanjem lesnih zalog in s prirastkom 

lesne zaloge v gozdu in da izkoriščanje gozdne biomase nima škodljivih vplivov na stanje 

gozda in njegove ekološke funkcije in posledično na značilnosti gozdne krajine. 

 

Materialne dobrine 

- Pri načrtovanju in prostorskem umeščanju proizvodnje električne energije v SPTE na lesno 

biomaso je treba upoštevati usmeritev, da je raba LBM za energetske namene podrejena 

rabi gozdne biomase v lesno predelovalni industriji in je usmerjena v izkoriščanje odpadne 

gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz 

odpadnih proizvodov iz lesa.  
 

D.3.1.6 Proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz 

bioloških čistilnih naprav 

Zrak  

- Pri umeščanju naprav je treba zagotoviti dovolj veliko razdaljo od stanovanjskih stavb in 

drugih stavb, kjer se zadržujejo ljudje daljši čas (več kot 350 m), da morebitni izpusti snovi 

v zrak, ki povzročajo neprijetne vonjave, ne morejo biti motnja za dobro počutje ljudi. 

- Pri proizvodnji električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz 

bioloških čistilnih naprav je treba kot omilitveni ukrep zagotoviti zmanjševanje emisije 

snovi v zrak, ki povzročajo neprijetne vonjave, s čiščenjem odpadnega zraka z aktivnimi 

biološkimi filtri. 
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Podnebni dejavniki   

Pri načrtovanju oziroma umeščanju naprav je treba upoštevati naslednjo usmeritev: 

- ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije naj ne presega 150 g CO2 ekv/kWhe 

oziroma 150 g CO2 ekv/kWht,  

- proizvedeno toploto je treba v največjem možnem obsegu uporabiti v tehnološke namene 

ali za ogrevanje prostora na kraju proizvodnje bioplina.  

D.3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE 

D.3.2.1 Geotermalni ogrevalni sistemi 

Voda    

- Zagotavljati reinjektiranje medija za prenos geotermalne toplote. 

- Pri načrtovanju in umeščanju geotermalnih ogrevalnih sistemov je treba upoštevati 

naslednjo usmeritev: raba podzemne vode v geotermalnem ogrevalnem sistemu ne sme 

posegati v podeljene vodne pravice na vplivnem območju izkoriščanja podzemne vode.  

 

D.3.2.2 Sončni kolektorji 

Kulturna dediščina   

- S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje 

sončnih kolektorjev na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova vplivna 

območja ne bo dopustno oz. predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in zagotavljanje 

takšne tehnične rešitve, da varovane značilnosti dediščine ne bodo v ničemer prizadete. 

 

Krajina   

- V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih kolektorjev po 

posameznih enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma 

naj bo dopustno nameščati sončne kolektorje le na objekte oz. na način, da to ne bo 

samostojna prostorska ureditev v krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. 

infrastrukturnega, industrijskega objekta, sanacije). 
 

D.3.2.3 Ogrevalni sistemi na lesno biomaso 

Zrak 

- Pri ogrevanju stavb oziroma naselij je treba zagotoviti izvajanje omilitvenega ukrepa 

čiščenja dimnih plinov ali uporabe takih tehnik zgorevanja lesne biomase, da koncentracija 

celotnega prahu v dimnih plinih malih kurilnih napravah ne presega 20 mg/m3 in srednjih 

kurilnih naprav 30 mg/m3.  

 

Krajina 

- Vzdržno izkoriščanje gozd 

- ov ter razvoj kmetijstva (uvajanje novih kmetijskih kultur, agrarne operacije za potrebe 

učinkovitejše pridelave) z upoštevanjem načel celovitega urejanja kulturne krajine. 

- Konkretne omilitvene ukrepe prilogojene posameznim krajinskim območjem se določi v 

prostorskih aktih (s prostorsko izvedbenimi pogoji za posamezne enote urejanja prostora) 

ter z dokumenti na podlagi sektorskih predpisov s področja kmetijstva (s programom 

razvoja podeželja oz. programom aktivne kmetijske zemljiške politike) in gozdarstva (v 

gozdnogojitvenih načrtih). 
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Materialne dobrine 

- Pri načrtovanju oskrbe ogrevalnih sistemov na lesno biomaso z gorivom je treba upoštevati 

naslednjo usmeritev: raba LBM za energetske namene mora biti podrejena rabi gozdne 

biomase v lesno predelovalni industriji in je usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne 

biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih 

proizvodov iz lesa.  
 

D.3.2.4 Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov 

Voda  

Usmeritve: predvidena uporaba toplotnih črpalk v obsegu, kot ga predvideva podprogram OVE, 

zahteva v zvezi z varstvom podzemne vode izdajo posebnih predpisov, s katerimi se uredijo 

tehnični pogoji za izkoriščanje toplote iz vodonosnikov. S temi predpisi je treba urediti predvsem 

lastnosti, ki jih morajo imeti cevovodi in medij za prenos toplote iz vodonosnika ter obveznosti 

odstranjevanja cevovodov iz vodonosnikov po prenehanju rabe toplotne črpalke. 

 

Pri uporabi toplotnih črpalk je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe: 

- za prenos toplote iz vodonosnika podzemne vode ali vodnega telesa površinske vode se ne 

sme uporabljati neposredno podzemna ali površinska voda,  

- s tehničnimi rešitvami je treba preprečiti izliv medija za prenos toplote v vodonosnik, 

- uporabljati je treba medij za prenos toplote, ki ob iztekanju ne bo imel škodljivega vpliva 

na stanje voda, 

- po prenehanju uporabe toplotne črpalke je treba odstraniti vso v vodonosnika vgrajeno 

opremo, 

- toplotne črpalke naj se ne umešča v naravovarstveno pomembna območja. 

 

Podnebni dejavniki   

Usmeritev: uporabo toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov je treba usmerjati na tista območja 

poselitve, kjer je zaradi onesnaženosti zunanjega zraka raba biomase za ogrevanje prostorov 

omejena ali onemogočena.  
 

D.4 Podprogram lokalna oskrba z energijo 

 

Omilitveni ukrepi in usmeritve niso podane. 

D.5 Podprogram SPTE na ZP 

Omilitveni ukrepi in usmeritve niso podane. 
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D.6 Podprogram proizvodnja električne energije  

D.6.1 Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 

Naravni viri 

Pri načrtovanju proizvodnje električne energije iz fosilnih trdnih goriv je treba upoštevati naslednjo 

usmeritev: zagotoviti je treba tako ravnanje s pepelom, vključno z ostanki čiščenja odpadnih 

plinov, da se prepreči nadaljnja degradacija tal in zagotovi sanacijo že degradiranih tal na območju 

odlaganja ostankov energetske rabe trdnih fosilnih goriv.  

 

V zvezi z nastajanjem pepela je treba kot omilitveni ukrep zagotoviti njegovo recikliranje v največji 

možni meri (proizvodnja gradbenih materialov ali gradbenega polnila pri odpravi posledic 

rudarjenja).    

 

Zrak   

Pri načrtovanju in prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz fosilnih 

goriv je treba zagotoviti, da emisije SO2, NOx in PM2,5 v obdobju 2000 – 2020 izkazujejo približno 

enak trend zmanjševanja, kot je to predvideno za sektor proizvodnje elektrike v EU25 v skladu s 

Tematsko strategijo o onesnaževanja zraka v EU.  

 

Voda    

Pri načrtovanju in prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz fosilnih 

goriv je treba zagotoviti, da je hlajenje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije 

izvedeno s hladilnimi sistemi, v katerih je voda sekundarni hladilni medij, ki pretežno recirkulira.  

 

Podnebni dejavniki  

Pri načrtovanju, prostorskem umeščanju in obratovanju naprav za proizvodnjo električne energije 

iz fosilnih goriv je treba zagotoviti izvajanje naslednjih omilitvenih ukrepov: proizvodnja električne 

energije mora prispevati k blažitvi podnebnih sprememb v višini, ki ne odstopa veliko od cilja iz 

podnebno energetskega svežnja evropske zakonodaje za emisijo toplogrednih plinov iz 

industrijskih in energetskih naprav, ki so vključene v evropsko trgovalno shemo emisijskih pravic 

toplogrednih plinov (do leta 2020 najmanj 21% zmanjšanje emisije toplogrednih plinov).  

D.6.2 Proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn 

Naravni viri 

Pri umeščanju hidroelektran v prostor je treba objekte za zadrževanje voda umeščati izven območij 

najboljših kmetijskih zemljišč, nadomestne habitate pa načrtovati izven območij kmetijskih 

zemljišč, na katerih se izvajajo ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane.  

 

Voda   

Umestitev hidroelektrarne v vodno okolje mora vzdržati presojo vplivov na vode glede na merila 

za uveljavitev izjem za nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti telesa površinskih voda 

zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja, določena v členu 4(7) Direktive 2000/60/ES, pri 

čemer je treba upoštevati okoljske cilje na vodnih telesih oziroma za obstoječa močno 

preoblikovana vodna telesa manj stroge cilje.  
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Glede na določbe vodne direktive in Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta 

upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09) je odstopanje od okoljskih ciljev na vodnih telesih 

dovoljeno v naslednjih dveh primerih: 

- nedoseganje dobrega stanja VTPodV, dobrega ekološkega stanja ali dobrega ekološkega 

potenciala VTPV ali slabšanje stanja vodnega telesa površinske ali podzemne vode je 

dovoljeno v primeru, ko gre za posledice novih preoblikovanj fizičnih značilnosti VTPV ali 

spremembe gladine VTPodV in so izpolnjeni pogoji, predpisani z Uredbo o podrobnejši 

vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. 

- poslabšanje stanja VTPV iz zelo dobrega v dobro je dovoljeno v primeru, ko gre za 

posledice novih dejavnosti trajnostnega razvoja in so izpolnjeni pogoji, predpisani z 

Uredbo o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. 

 

Odstopanja od okoljskih ciljev se skladno z vodno direktivo na površinskih vodah lahko 

uveljavljajo iz dveh razlogov, kot: 

- posledice novih dejavnosti trajnostnega razvoja ali 

- posledice novih preoblikovanj fizičnih značilnosti VTPV. 

 

V primeru gradenj hidroelektrarn, opredeljenih v NEP, gre sicer za dejavnost trajnostnega razvoja, 

vendar na vodnih telesih, ki v skladu s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles 

površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06) nimajo zelo dobrega stanja. Ker pa bo z NEP 

načrtovana gradnja hidroelektrarn povzročila nova preoblikovanja fizičnih značilnosti vodnih teles 

površinske vode, je odstopanje od okoljskih ciljev na vodnih telesih dovoljeno kot posledica novih 

preoblikovanj fizičnih značilnosti vodnih teles, če so izpolnjeni pogoji, predpisani z Uredbo o 

podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. 

 

Pri načrtovanju in umeščanju novih HE je potrebno upoštevati naslednjo usmeritev: za vsako HE 

posebej je treba upravičiti spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode v 

skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES, oziroma 

treba je utemeljiti odgovore na naslednja vprašanja: 

 

1. ali se bodo izvedli vsi tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, da se ublažijo škodljivi 

vplivi predvidenega posega na stanje voda? (izjema je upravičena, če je odgovor: DA), 

2. ali se lahko okoljske cilje trajnostnega razvoja, zaradi katerih je vodno telo 

hidromorfološko spremenjeno, doseže z drugimi tehnično izvedljivimi projekti ob 

nebistveno večjih stroških in na način, ki je okolju bolj prijazen? (izjema je upravičena, če je 

odgovor: NE), 

3. ali je izkazan javni interes, kar pomeni, da so prednosti okoljske in družbene koristi za 

doseganje dobrega ekološkega stanja vodnega telesa manjše od koristi, ki jih pomenijo 

spremenjene hidromorfološke značilnosti za zdravje, varnost ljudi in premoženja ali za 

trajnostni razvoj? (izjema je upravičena, če je odgovor: DA), 

4. ali projekt preprečuje doseganje dobrega ekološkega stanja voda na drugih vodnih telesih 

istega povodja? (izjema je upravičena, če je odgovor: NE), 

5. ali je projekt v skladu z drugo zakonodajo ES? (izjema je upravičena, če je odgovor: DA), 

6. ali projekt zagotavlja najmanj tako stanje voda, kot ga določa obstoječa zakonodaja EU? 

(izjema je upravičena, če je odgovor: DA). 

  

 

Narava 

 

Splošni omilitveni ukrepi za umeščanje in izgradnjo hidroelektrarn: 

 

1. Hidroelektrarne naj se v prostor umešča na način, da ne bodo vplivale na prepoznavne 

značilnosti naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost 
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(območja Natura, Ramsar območja, IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, 

zavarovana območja).  

2. Za doseganje ciljev AN OVE  (vsaj 25-odstotni delež v bilanci končne energije do leta 2020) 

je potrebno morebitne hidroelektrarne v porečju Save, Drave, Mure in Soče prioritetno 

umeščati izven območij z varstvenim statusom. 

3. Ob umeščanju HE naj se ohranja habitatne tipe oziroma habitate vrst v takšni meri, da bo še 

zagotovljeno ugodno stanje kvalifikacijskih in ključnih HT/vrst in tudi habitatov 

zavarovanih in ogroženih vrst ter prednostnih HT. 

4. V kolikor so zaradi posega izgubljena ribja drstišča, je potrebno urediti nadomestna 

drstišča.  

5. Pred gradnjo jezov in ostalih infrastruktur v strugi reke mora biti zagotovljen obvod, ki bo 

omogočil neovirano migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih 

populacij vodnih organizmov ter bo služil tudi kot nadomestni habitat. Obvod mora biti 

izveden na način, ki posnema naravni sistem vodotoka.  

6. Za nemoteno reprodukcijo rib (migracije v pritoke na drst in obratno) se mora ohranjati 

neovirano prehodnost pritokov rek, še posebej na izlivnih delih.  

7. Začasen ali trajen ukrep za ohranjanje populacij avtohtonih ribjih vrst na območju novih 

akumulacij je tudi njihova umetna vzreja in vlaganje rib v prizadete vodotoke. 

8. Zagotoviti je potrebno ustrezni nivo podzemne vode in na območjih, kjer bo to potrebno za 

ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno pomembnih habitatov in HT (npr. na območju 

suhih travišč je potrebno preprečiti dvig podzemne vode zaradi izgradnje HE v takšni 

meri, da ne bo spremenila vlažnosti suhih travišč).  

9. V čim večji meri naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Po posegu je potrebno obrežno 

vegetacijo ponovno zasaditi. Uporabiti je treba avtohtone vrste, ki so prvotno obraščale 

breg (neprekinjen pas dreves in grmovja z močnim koreninskim spletom). Trase nasipov 

naj ne bodo strogo linijsko ravne, obojestransko naj se oblikujejo v  različnih naklonih in naj 

bodo razgibane z vmesnimi terasami, da bo omogočeno oblikovanje manjših zalivov in 

tolmunov.  

10. V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje 

sedimenta.  

11. V pritoke rek naj se posega le tam, kjer je to nujno potrebno in še to le sonaravno. Pritokom 

rek se ne sme po nepotrebnem prestavljati in spreminjati struge. Ohraniti je treba 

hidrološke lastnosti pritokov kot tudi morfologijo struge. Drstišča v pritokih naj se ohranja.  

12. Negativne posledice načrtovanih HE zaradi izgube habitatov ostalih živalskih vrst in HT je 

najverjetneje mogoče omiliti, če se izvede nadomeščanje izgubljenih površin. Nadomestiti 

je potrebno vse naravovarstveno pomembne habitatne tipe, ki bi bili z gradnjo izgubljeni. 

Okvirno je potrebno nadomeščati izgubljene habitate s faktorjem 1,5. Funkcionalne 

nadomestne habitate je potrebno vzpostaviti pred začetkom gradnje. Nadomestne habitate 

naj se načrtuje izven območij kmetijskih zemljišč na katerih se izvajajo ukrepi kmetijske 

politike in so v funkciji pridelave hrane. 

13. Po potrebi naj se v akumulaciji predvidi otok, urejen kot počivališče za prostoživeče živali, 

ki prečkajo vodotok. Obala naj bo položna, otok naj se ne ograjuje. 

 

Opozorilo: 

HE Učja leži na zavarovanem območju Soče s pritoki. Območje je opredeljeno z Zakonom o 

določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 

5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02), ki na Soči in njenih pritokih ne dovoljuje 

izgradnje elektrarn. 
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Energetska izraba srednje Save  

 

Veriga HE na srednji Savi od Jevnice do Suhadol (1.faza): Usmeritve in omilitveni ukrepi: 

1. HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti 

naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost. 

2. V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih HT in 

habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. Po potrebi naj se predvidijo nadomestni habitati. 

3. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Mitovški slap potrebno upoštevati Odlok o 

razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

4. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Izvir Mitovščice potrebno upoštevati 

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

5. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na Krajinski park Kum potrebno upoštevati 

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

6. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Greben Krvava Peč-Planina potrebno 

upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

7. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Čebulova dolina potrebno upoštevati 

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

8. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Soteska Ribnika potrebno upoštevati 

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

9. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Završki čeren potrebno upoštevati Odlok o 

razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

10. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Brzice na Savi pri Prusniku potrebno 

upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

11. V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadole bodo lahko 

uničene obsežne površine HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih 

tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), rastišče navadne obročnice in 

habitat močvirskega krešiča. Širitev naj se izvaja predvsem na levem bregu Save, izven SCI 

Kum. 

12. Posegi v SPA Posavsko hribovje – ostenje naj se načrtujejo tako, da ne bo motenj na 

gnezditveni habitat sokola selca in planinskega orla. Prav tako je potrebno posebno 

pozornost nameniti načrtovanju daljnovodov, saj ti ob nepravilni umestitvi lahko 

predstavljajo smrtonosno oviro za ptice.  

13. Med naseljem Sava in Močenik na levem bregu Save naj se ne načrtujejo posegi. Območje je 

SCI Reber - borovlja varovano zaradi HT Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni 

podlagi. 

14. Posegi naj se načrtujejo izven območij naravnih vrednotah. V primeru poseganja vanje, naj 

se ne prizadene vitalnega  dela naravne vrednote.  

15. Celovito presojo sprejemljivosti posamezne hidroelektrarne se mora izvesti na ravni 

podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 

vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 

 

Veriga HE na Savi na odseku od Medvod do Jevnice (2.faza) 

Usmeritev za nadaljnje načrtovanje HE na tem območju je, da se na odseku med Medvodami in 

sotočjem Save z Ljubljanico HE ne načrtuje, saj učinkoviti omilitveni ukrepi, s katerimi bi lahko 

ohranili habitat sulca v Savi in hkrati povezanost Natura območij, kjer je ta vrsta kvalifikacijska 
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(SCI Sava-Medvode-Kresnice in SCI Ljubljansko Barje), niso možni. Predlagano je tudi podaljšanje 

območja SCI Sava - Medvode – Kresnice, in sicer do Kresnic. 

 

Energetska izraba reke Mure: Usmeritve in omilitveni ukrepi: 

1. Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure se omeji na mejni odsek z Avstrijo do 

avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. Dovoljen potencial izkoriščanja je v 

razponu od 1,5 MW do 55 MW oziroma glede na letno proizvodnjo električne energije od 

7,25 GWh do 275 GWh.  

2. Možna je izključno izgradnja hidroelektrarn pretočnega tipa, in sicer pod pogojem 

ohranjanja visoke biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja, zagotavljanju ugodnega 

stanja ogroženih vrst in habitatov in ob odpravi posledic obstoječega obremenjevanja 

okolja. V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih 

habitatnih tipov in habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. Za zagotovitev celovitosti 

tega ukrepa je v nadaljnjih fazah potrebno zagotoviti dodatne ciljne raziskave in pridobiti 

natančnejše podatke o pojavljanju nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst. 

3. Po potrebi naj se predvidijo nadomestni habitati. Nadomestiti je potrebno vse 

naravovarstveno pomembne habitate in habitatne tipe, in sicer je potrebno vzpostaviti 

funkcionalne nadomestne habitate in habitatne tipe še pred začetkom posega. Izgubljene 

habitate je potrebno nadomeščati s faktorjem 1.5. 

4. Pred gradnjo jezu in ostale infrastrukture v strugi Mure je treba zagotoviti obvod, ki bo 

omogočil migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij vodnih 

organizmov ter bo služil tudi kot nadomestni habitat. Obvod mora biti izveden sonaravno. 

5. Preprečiti je potrebno nadaljnje poglabljanje struge in zagotoviti ustrezni nivo podzemne 

vode Mure na območjih, kjer bo to potrebno za ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno 

pomembnih habitatov (predvsem poplavnih gozdov, mrtvic, rokavov). 

6. Zagotoviti je potrebno prodonosnost in nastajanje prodišč. 

7.  Koncesionar mora zagotoviti ustrezen način vdrževanja in upravljanja nadomestnih 

habitatov.  

8. Pri umeščanju energetskih objektov je potrebno upoštevati dogovore meddržavne komisije,  

ki obravnava porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju). 

9. V nadaljnjih fazah je potrebno izvesti na ravni podrobnejšega plana, v skladu s 25.a členom 

Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 

varovana območja, celovito presojo vplivov na varovana območja.  

 

Kulturna dediščina   

 

Splošni omilitvenih ukrepi za varstvo kulturne dediščine 

Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo lokacije predvidenih mHE in HE izogniti 

zavarovanim območjem in objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje 

varovanih značilnosti dediščine. Na celotnem ureditvenem območju izgradnje hidroelektrarn je 

praviloma treba izvesti predhodne arheološke raziskave, po potrebi izvesti prilagoditve rešitev in 

zaščitna izkopavanja. 

 

Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem 

tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, 

obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, 

komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 

viškov materialov ipd. 
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Omilitveni ukrepi po posameznih HE na srednji Savi 

 

1. HE Jevnica: 

- Možen poseg območje Dolsko - Rimskodobno grobišče (KD 19588): Zagotovi se čim manjši 

poseg, izvede predhodne arheološke raziskave in po potrebi zaščitna izkopavanja. 

 

2. HE Kresnice: 

- Verjeten poseg v objekt Jevnica - Most čez Savo (KD 16200): Preveri se možnost ohranitve 

oz. ponovne postavitve v skladu s podrobnejšimi smernicami službe varstva kulturne 

dediščine. 

 

3. HE Ponoviče: 

- Možen dvig podtalnice na območju Kresnice - arheološko najdišče (EŠD 22872): Izvedejo se 

predhodne arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami 

pristojne službe, zagotovi se čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

- Verjetna preplavitev dela območja Vernek - arheološko najdišče (EŠD 22879), na 

preostalem območju je možen dvig podtalnice: Izvedejo se predhodne arheološke 

raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe, zagotovi se 

čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

- V času gradnje možna poškodba objekta Ponoviče – Toplar (EŠD 511607), objekt 

predvidoma ne bo tangiran neposredno: Preprečijo se vplivi ob gradnji, po potrebi, v 

primeru rešitev, ki bi povzročale poseganja, se preveri možnost ohranitve oz. prestavitve. 

- Verjetna sprememba ambienta Ponoviče - grad Ponoviče (EŠD 8768) in parka gradu 

Ponoviče (EŠD 8769): Preveri se možnosti optimizacije potekov spremljajoče infastrukture 

in upošteva dediščinske kakovosti prostora pri načrtovanju arhitekture objekta HE. 

- Možni vplivi pri ureditvah na desnem bregu Save gorvodno od pregrade na območje Litija 

- Gradišče Sitarjevec (EŠD 22874): Zagotovi se čim manjši obseg posegov na območje 

gradišča in v primeru poškodb predvidi sanacijo oz. druge ukrepe v skladu s smernicami. 

 

4. HE Renke: 

- Skrajni južni rob območja Sava – arheološko najdišče (EŠD 501378) bo verjetno poplavljen, 

na preostalem območju je možen dvig podtalnice: Izvede se predhodne arheološke 

raziskave, predvidi ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe, zagotovi se 

čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

- Zajezitev lahko vpliva na stabilnost objekta Sava - cestni most (EŠD 8114) ali pa bo 

potrebno most prestaviti zaradi prevelikih vplivov ob gradnji ali po zajezitvi: Preveri se 

možnost ohranitve oz. ponovne postavitve v skladu s konservatorskimi izhodišči.. 

 

5. HE Suhadol: 

- Območje Podkraj pri Hrastniku - rimskodobna naselbina Ribnik (EŠD 8784 ) leži ob 

območju verjetne zajezitve: Potrebno je izvesti zaščito pred morebitno povišano 

podtalnico, izvesti predhodne arheološke raziskave, predvideti ustrezne ukrepe skladno z 

usmeritvami pristojne službe in zagotoviti čim manjši poseg v območje. 

- Objekt Podkraj pri Hrastniku - cerkev sv. Nikolaja (EŠD 2198) leži ob območju verjetne 

zajezitve: Potrebno je izvesti zaščito pred morebitno povišano podtalnico ter predvideti 

ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe in zagotoviti čim manjši poseg v 

območje. 

- Objekt Podkraj pri Hrastniku – gostilna Podkraj 67 (EŠD 536) leži ob območju verjetne 

zajezitve: Potrebno je izvesti zaščito pred morebitno povišano podtalnico ter predvideti 

ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe in zagotoviti čim manjši poseg v 

območje. 
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Omilitveni ukrepi na območju potencialne možnosti izrabe reke Mure 

- Možna sprememba ambienta Trate – grad Cmurek (EŠD 69): Upošteva se dediščinske 

kakovosti prostora pri načrtovanju arhitekture objekta pregrade HE v morebitni v bližini 

gradu. 

- Možna sprememba ambienta Gornja Radgona - grad Radgona (EŠD 150): Upošteva se 

dediščinske kakovosti prostora pri načrtovanju arhitekture objekta pregrade HE v 

morebitni v bližini gradu. 

- Možna sprememba ambienta Gornja Radgona – mestno jedro (EŠD 6681): Posebno 

pozornost se nameni potekom spremljajoče infastrukture in upošteva dediščinske 

kakovosti prostora pri morebitnem načrtovanju ureditev na območju mestnega jedra. 

- V času gradnje možna poškodba objekta Gornja Radgona - smodniški stolp (EŠD 6712): 

Preprečijo se vplivi ob gradnji, po potrebi, v primeru rešitev, ki bi povzročale poseganja, se 

preveri možnost ohranitve. 

- Možna sprememba širšega ambienta Radenci – Zdraviliški park (EŠD 14066) in Radenci – 

Zdravilišče Radenci (EŠD 946): Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri načrtovanju 

zajezitve. 

- Možna sprememba ambienta Petanjci – Bathyanijev dvorec (EŠD 16478): Upošteva se 

dediščinske kakovosti prostora pri načrtovanju zajezitve. 

- Možna preplavitev območja Hrastje Mota – gomilno grobišče Gomilice (EŠD 14855): 

Izvedejo se predhodne arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z 

usmeritvami pristojne službe, zagotovi se čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

 

Krajina   

Ukrepi se v prvi vrsti nanašajo na optimizacijo (zmanjšanje obsega) energetske izrabe na način 

ohranjanja ključnih prostorskih značilnosti in razvojnih možnosti vzdolž reke. Presoja kaže, da je 

treba v podrobnejših fazah načrtovanja pristopiti k nadaljnji optimizaciji predvidenih rešitev z 

namenom ohranjanja posameznih bolj ranljivih delov prostora. Ta optimizacija se nanaša na 

celovito krajinsko (prostorsko) ureditev prostora ob reki, ki obsega: 

- optimizacijo lokacij in oblike pregrad, 

- prilaganje robov brežin zajezitve oz. aktivno oblikovanje teh brežin, 

- prilagajanje nivelete vode v posameznih zajezitvah ter 

- izvedbo ostalih omilitvenih ukrepov (gradnja nasipov, nadvišanja kmetijskih zemljišč, 

nadomestni habitati). 

 

Predvsem na srednji Savi je poleg optimizacije treba pri načrtovanju upoštevati tudi programske 

usmeritve, ki izhajajo iz prepričanja, da gradnje verige HE na Savi ni moč obravnavati v ozkem 

energetskem smislu, temveč v najširšem prostorskem in družbenem kontekstu. Poleg opredeljenih 

optimizacijskih oz. omilitvenih ukrepov je za zmanjšanje vplivov na krajino in s tem povečanje 

stopnje sprejemljivosti posega ključna programska nadgradnja prostora, predvsem z rekreacijskimi 

vsebinami. 

 

Zaradi pomena Mure je intenzivna energetska izraba reke oz. gradnja verige elektrarn 

nesprejemljiva. Ključna omilitvena ukrepa sta omejitev števila HE in izgradnja pretočnega tipa HE. 

Dopustna je le izraba, ki bi pomenila dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo 

podtalnice in hkrati ohrani obstoječe značilnosti brežin. 

 

Splošni omilitveni ukrepi za varstvo in razvoj krajine 

 

Na splošno bi bilo treba za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba načrtovati predvsem:  

 

- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin 

(npr. ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin 

(npr. prodišč, obrežne vegetacije); 
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- oblikovanje brežin Save oz. Mure z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora 

(reliefno oblikovanje in zasaditve) in omogočanjem rekreacijske rabe prostora ob 

zajezitvah; 

- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov Save oz. Mure;   

- rekreacijske ureditve;  

- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v 

okoliško krajino in naselja; 

- skrbno načrtovaje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim 

hitrejšo sanacijo razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi 

ukrepi; 

- vzdolž Save ureditev gramoznic kot nadomestnih habitatov (mokrišč in ojezeritev s 

stenami za gnezdenje ptic)  in delno kot rekreacijskih vodnih površin (ribolov, rekreacija 

ob vodi); 

- v primeru Save pri vzpostavitvi novo urejenih kmetijskih zemljišč na nadvišanem terenu 

ohraniti osnovne značilnosti parcelne strukture in krajinske slike (členjenost parcel z mrežo 

poti, živice med večjimi parcelami ipd.), kar je še posebej pomembno na območjih kulturne 

dediščine in na vplivnih območjih dediščinskih objektov (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče); 

- na Muri se dopusti dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo podtalnice in hkrati 

ohrani obstoječe značilnosti brežin. 

 

Omilitvenih ukrepi po posameznih HE na Savi 

 

1. HE Jevnica 

Predvidevati je moč obsežno površino zajezitve ob dodatnih vodnih količinah zaradi pritoka 

Ljubljanice in Kamniške Bistrice. Zajezitev sega od pregrade na območju Senožeti oz. Jevnice do 

sotočja Save z Ljubljanico in Kamniško Bistrico. Zajezitev pomeni verjetno spremebo območja 

sotočja Kamniške Bistrice, Save in Ljubljanice, ki ima velik simbolni pomen. Optimizacija mora 

peljati v smer, da se površina zajezitve čim bolj zmanjša in da se natančno preveri stanje visokih 

voda vseh treh rek in se jih medsebojno uskladi. Zagotovi se čim manjši vpliv, zmanjša obseg in 

niveleto zajezitve - preveri se možnost ohranitve naravne struge v območju sotočja. Uredi se izlivne 

odseke Kamniške Bistrice in Ljubljanice. Preveri se možnost in smiselnost renaturacije struge 

Kamniške Bistrice. Posebno pozornost se nameni potoku Mlinščice, tako ohranjanju v zgornjemu 

toku ob zagotavljanju poplavne varnosti, kot tudi umeščanju in oblikovanju novega poteka v 

spodnjem toku. 

 

2. HE Kresnice 

Zajezitve HE Kresnice v veliki meri posega na območja kmetijske krajine. Z zmanjšanjem obsega 

akumulacije bi bilo smiselno zagotoviti čim manjše preplavitve. 

 

3. HE Ponoviče 

Prišlo bo do spremembe prostorskih razmerij in mentalne podobe naselja Litija. Na levem in 

desnem bregu Save se zagotovi sonaravno urejene parkovne površine ob Savi z dostopi do vode in 

sonaravno ureditev brežin na desnem bregu Save. Zagotovi se novo premostitev Save na ožjem 

območju mesta, ki bo se bo funkcionalno umestila v mestni prostor (navezave na obstoječe 

prometnice, vključno s pešpotmi in kolesarsko stezo) in bo kakovostno oblikovana kot del 

mestnega ambienta. 

 

4. ČHE Požarje 

Spremenjena bo prostorska slika območja v neposredni bližini naselja Kal. Zagotoviti bo treba 

kakovostno oblikovanje območja akumulacije s pazljivim oblikovanjem njenih brežin, ustreznimi 

tehničnimi rešitvami glede na predvideno nihanje gladine, z zasaditvami, usmerjanjem pogledov v 

prostoru in podobno. 
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5. HE Renke 

Prišlo bo do sprememb v rabi prostora in v prostorski sliki območja pregrade in bazena, predvsem 

pa gorvodno od naselja Sava. Ureditve naj zagotovijo čim manjši obseg teh sprememb. 

 

6. HE Trbovlje 

Spremembe v rabi prostora bodo majhne, prostorska slika pa bo spremenjena predvsem  na 

območju pregrade in na delu struge, ki je izrazito skalovit, saj bodo skale zaradi dviga vodostaja 

zalite, lahko pa delno tudi odstranjene. Skuša se ohraniti vsaj del slikovitosti območja. 

 

HE Suhadol: Prišlo bo do manjših sprememb v rabi prostora in v prostorski sliki območja 

gorvodno od pregrade, upošteva se splošne omilitvene ukrepe. 

 

Omilitveni ukrepi na območju potencialne možnosti izrabe reke Mure 

 

1. Območje med Ceršakom in Gornjo Radgono  

- Zagotovljen mora biti ustrezni nivo podzemnih voda za ohranitev nižinskih gozdov in 

živične vegetacije; nižinski gozdovi se v celoti ohranijo. 

- Sprememba  intenzitete in hitrosti toka bi lahko posredno vplivala na spremembo poteka 

reke v meandrih in okljukah, kar je treba z zagotavljanjem ustreznega režima preprečiti. 

- Lahko pride do spremembe ožjega območja in mentalne podobe naselij Sladki Vrh in 

Gornja Radgona ter naselja Bad Radkersburg na avstrijski strani. Zagotovi naj se 

sonaravno urejene parkovne površine ob strugi z dostopi do vode in sonaravno ureditev 

brežin. HE naj se načrtuje v odnosu do širšega prostora s celovito krajinsko arhitekturno 

ureditvijo prostora vzdolž zajezitve. 

 

2. Območje med Gornjo Radgono in avtocestnim mostom pri Vučji vasi 

- objekt naj se načrtuje kot HE pretočnega tipa; zagotovljen mora biti ustrezni nivo 

podzemnih voda za ohranitev nižinskih gozdov in živične vegetacije; nižinski gozdovi se v 

celoti ohranijo; 

- zagotovi naj se čim manjši vpliv, zmanjša obseg in niveleto zajezitve, površina zajezitve naj 

se čim bolj zmanjša oz. naj večji del zajezitve ne odstopa od obstoječe struge; 

- zagotovi se kakovostno oblikovanje območja akumulacije s pazljivim oblikovanjem njenih 

brežin; 

- ohrani ali prestavi in ponovno vrne v rabo se vse objekte, ki so vezani na reko, kot so: 

mlini, splavi ipd.; 

- ohrani se obstoječo slikovitosti območja: brežine, obvodna vegetacija, rečni nanosi, brzice 

in posameze skale ipd.; 

- ohranja in na novo opredeli naj se značilno drobno kmetijsko parcelacijo, ki ponekod sega 

do vodotoka. 

 

Materialne dobrine 

Pri načrtovanju proizvodnje električne energije v HE je treba upoštevati naslednje usmeritve: 

- zaradi omilitve vplivov hidroelektrarn na druge rabe voda je treba načrtovanje rabe voda 

za proizvodnjo električne energije v HE podrediti rabi vode za oskrbo pitne vode in rabi 

vode za namakanje v kmetijski proizvodnji za namene prehrane,  

- načrtovanje vodnih objektov HE mora zagotavljati sinergične učinke z vidika varstva 

materialnih dobrin pred poplavami tako, da opravljajo vodni objekti hidroelektrarne tudi 

funkcijo vodnih objektov varstva pred poplavami oziroma zadrževanja vala visokih voda, 

- v primeru večnamenske rabe vodnih teles na vplivnem območju HE je treba za različne 

oblike dejavnosti, ki rabijo vodno dobro za obvladovanje poplavne ogroženosti, 

vzdrževanje ekosistemov, splošno rabo, rabo vode v kmetijstvu ali industriji, upoštevati 

postopke iz Direktive 2000/60/ES za obravnavanje takšnih rab, vključno z možnimi 
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odstopanji od ciljev dobrega ekološkega stanja v skladu s sedmim odstavkom 4. člena te 

Direktive, 

- treba je zagotoviti plovnost Mure, 

- na vplivnem območju HE je treba omogočiti večnamensko rabo vodnih teles. 

D.6.3 Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim 

izkoristkom  

Zrak 

Pri prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije v velikih enotah SPTE na 

lesno biomaso je treba izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje onesnaževanja zunanjega zraka 

z emisijo celotnega prahu z uporabo tehnik, ki zagotavljajo, da koncentracija celotnega prahu v 

dimnih plinih ne presega 20 mg/m3.  

 

Podnebni dejavniki 

Pri načrtovanju oziroma umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije v velikih enotah 

SPTE na lesno biomaso je treba upoštevati naslednjo usmeritev: energetski izkoristek SPTE mora 

biti najmanj 65% in ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije ne sme presegati 100 g 

CO2 ekv/kWhe oziroma 100 g CO2 ekv/kWht. V ogljični odtis je treba vključiti tudi emisijo TPG iz 

priprave goriva na LBM. 

 

Krajina 

- Upoštevanje ukrepov, ki se nanašajo na vzdržno izkoriščanje gozdov ter razvoj kmetijstva 

(uvajanje novih kmetijskih kultur, agrarne operacije za potrebe učinkovitejše pridelave) z 

upoštevanjem načel celovitega urejanja kulturne krajine. 

- Konkretne omilitvene ukrepe prilagojene posameznim krajinskim območjem se določi v 

prostorskih aktih (s prostorsko izvedbenimi pogoji za posamezne enote urejanja prostora) 

ter z dokumenti na podlagi sektorskih predpisov s področja kmetijstva (s programom 

razvoja podeželja oz. programom aktivne kmetijske zemljiške politike) in gozdarstva (v 

gozdnogojitvenih načrtih). 

 

Materialne dobrine 

Pri načrtovanju proizvodnje električne energije v velikih enotah SPTE na lesno biomaso je treba 

upoštevati naslednjo usmeritev: raba LBM za energetske namene mora biti podrejena rabi gozdne 

biomase v lesno predelovalni industriji in mora biti usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne 

biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih 

proizvodov iz lesa. 
    

D.6.4 Proizvodnja električne energije iz jedrske energije  

Naravni viri 

V srednje ročnem obdobju je treba pred začetkom gradnje nove JE zagotoviti trajno in varno 

odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter pripraviti predlog za ravnanje z 

visoko radioaktivnimi odpadki (VRAO).   

 

Voda   

- Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na vode ocenjeni z oceno 

pomembnosti vpliva na okolje C, s tem da morajo biti zagotovljeni omilitveni ukrepi 
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občasnega čiščenja hladilnega sistema ter bolj pogostega obratovanja s hladilnimi celicami 

pozno poleti tako, da pri pretoku Save pod 100 m3/s ne bo možnosti za pregrevanje Save za 

več kot 3 K, oziroma manj, če bo zaradi vsebnosti hranil v Savi voda v bazenu HE Brežice 

bolj občutljiva na pojav evtrofikacije. 

- Nova JE ne sme uporabljati hladilne vode iz Save za pretočno hlajenje. Za novo JE mora 

biti načrtovan zaprt hladilni sistem z mokrimi hladilnimi stolpi. 

 

Narava    

- Natančno upoštevanje predpisanih varnostnih standardov v času načrtovanja in 

obratovanja obstoječe in nove jedrske elektrarne. 

- Preprečiti prekomerno segrevanje Save na vplivnem območju NEK. 

 

Materialne dobrine   

Omilitveni ukrepi na materialne dobrine se nanašajo predvsem na uporabo obstoječe 

infrastrukture v največji možni meri tako, da nova JE ne vpliva pomembno na obstoječo poselitev 

občine Krško. Ukrepi podprograma jedrska energija se namreč izvajajo na obstoječi lokaciji 

proizvodnje električne energije iz jedrske energije, pri čemer se bo v največji meri uporabljala 

obstoječa infrastruktura, območje nove JE pa ni tako veliko, da bi imelo pomemben negativen vpliv 

na obstoječo poselitev občine Krško.  

D.7 Podprogram prenos električne energije  

Narava    

 

 Splošni omilitveni ukrepi:   

1. Na območju poseganja v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po 

možnosti vrniti v prvotno stanje. 

2. Vplive daljnovodov na ptice je mogoče zmanjšati z dobro načrtovano in izvedeno postavitvijo 

objektov. V ta namen se priporoča: 

- Sprememba nacionalnih tehničnih standardov o tipih drogov in izolatorjev, kjer ti 

standardi še ne upoštevajo problematike elektrokucije ptic. Število smrtnih žrtev med 

pticami zaradi elektrokucije se lahko bistveno zmanjša s postavitvijo »pticam prijaznih« 

drogov, na katerih ptice ne morejo povzročiti kratkega stika. 

- Vse nove daljnovode postaviti po novih standardih, stare v čim večji možni meri in čim 

hitreje nadomestiti z novimi. 

- Pred postavitvijo daljnovodov je potrebno proučiti vse alternativne možnosti poteka trase. 

Običajno se izkaže, da ptice letajo pogosteje skozi posamezne, relativno ozke zračne poti, 

skozi druge pa skoraj ne. 

- Kjer je le možno, obvezno pa na območjih številnih preletov, naj se električni vodniki 

speljejo pod zemljo. 

- Višina električnih vodnikov naj čim manj odstopa od objektov v okolici kot so zgradbe, 

drevesa, gozdovi, hribi, ipd. 

- Daljnovodi naj potekajo po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih ovir, kot so npr. 

železnice in ceste. 

- Električni vodniki naj bodo speljani v čim manj vertikalnih nivojih, najbolj ugodno je, če so 

speljani le v enem nivoju. 

- Na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic naj bodo na vodnikih razporejene velike, dobro 

vidne črno-belo obarvane označbe, ki povečajo vidljivost vodnikov. Priporočljivo je, da se 

novi daljnovodi ne gradijo na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic (npr. v bližini znanih 

večjih prezimovališč ptic, selitvenih poti ptic). 
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- Ugodno je, da se v fazi variantnih študij na vseh trasah popišejo ptice, da se ugotovijo 

realne naravovarstvene razlike med njimi. Vsekakor je potrebno popise izvesti vsaj na 

območju predvidenem za postavitev daljnovoda in v primeru predvidenega velikega 

potencialnega vpliva načrte prilagoditi. 

- Popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in predvsem v času preleta, 

zato se morajo popisi izvajati najmanj eno leto. Popise morajo izvesti strokovno 

usposobljeni popisovalci. 

 

Usmeritve: 

- Priporočljivo je, da se trase daljnovodov načrtujejo izven zavarovanih območij, Natura 

območij in izven naravnih vrednot.  

- V primeru poteka trase po naravovarstveno pomembnih območjih (zavarovana območja, 

SPA) naj se, če je le možno, izvede podzemne kablovode.  

 

Omilitveni ukrepi DV Okroglo – Udine  

1. Traso je potrebno umestiti na način, da bo upoštevan Zakon o določitvi zavarovanega 

območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 5/90, 10/91, 17/91, 

55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02) in relevantna zakonodaja za Natura območja, naravne 

vrednote ter EPO.  

2. Načrtuje naj se na način, da bodo uničene čim manjše površine naravovarstveno vrednih 

območij in habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. 

3. Posebna pozornost naj se nameni presoji vplivov na divjega petelina. 

4. V presoji na nivoju plana naj se natančno preverijo vplivi tras in po potrebi spremeni potek 

tras (npr. kombinacija obeh variant tras je z naravovarstvenega stališča sprejemljivejša). 

5. Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v 

skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 

v naravo na varovana območja 

 

Omilitveni ukrepi DV  Cirkovce-Podlog 

1. Na območju SCI Ličenca pri Poljčanah naj se stebre ne umešča v NV Ličenca – dolina. Če to 

ni možno, je potrebno potek daljnovoda načrtovati tako, da se čim bolj ohranja obstoječe 

poplavne travnike z ribniki in obrežno vegetacijo.  

2. Trasa daljnovoda zahodno od Poljčan (na SCI Ličenca pri Poljčanah) naj se prestavi ca. 200 

metrov proti severu, s čimer se izogne poseganju v EPO Ličenca in poseganju v 

kvalifikacijski HT Ilirski hrastovo belogabrovi gozdovi. 

3. Pri poteku po IBA Črete naj se preveri vpliv na čapljico, kostanjevko in grahasto tukalico. 

4. Severno od Poljčan naj se v najmanjši možni meri posega v habitat potočnega škržka, 

močvirskega cekinčka, rogača in močvirskega krešiča. 

5. Na območju SCI Kočno ob Ložnici naj se trasa daljnovoda prestavi izven območja Natura. 

6. Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v 

skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 

v naravo na varovana območja. 

 

Kulturna dediščina 

 

Usmeritve in omilitvenih ukrepi za 2x400 kV Okroglo – Udine 

 

1. Trasa G: 

- Daljnovod preči območje Praprotno – kulturna krajina Selške Sore (EŠD 18168) med 

naseljema Dolenja vas in Ševlje: Preveri se možnosti optimizacije potekov daljnovoda na 

način, da bo vpliv na spremembo obstoječega prostora čim manjši ter da poseg vidno ne bo 

izpostavljen. Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 
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- Daljnovod na dveh mestih preči območje Sopotnica – Blegoška vojaška cesta (EŠD 21476) 

pod Martinj vrhom: Preveri se možnosti optimizacije poteka daljnovoda, da ne bo prišlo do 

poseganja v zavarovano območje. 

- Daljnovod poteka severno od zavarovanega območja kulturne krajine Gorenje in Dolenje 

Žetine (EŠD 16486) po severnem pobočju Martinj Vrha: Poseg se načrtuje nanačin, da ne bo 

opazen iz območja zavarovane krajine.  

- Tangiranih je več zavarovanih arheoloških območij ob ali v naseljih Bukovščica, Šebrelje, 

Šentviška Gora, Polje pri Šentviški Gori, Pečine, Slab ob Idrijci: Izvedejo se predhodne 

arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe, 

zagotovi se umik ali vsaj čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

- Tangirana so širša zavarovana območja ali večje število posamičnih zavarovanih objektov 

na območju naselij Gorenji Novaki, Šebrelije, Dabra, Šentviška Gora, Pole pri Šentviški 

Gori, Pečine, Slap ob Idrijci: Preveri se možnosti optimizacije potekov daljnovoda, da bodo 

posegi v zavarovana območja čim manjši. Upošteva se vidno zaznavo iz in na območja in 

objekte kulturne dediščine. Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem 

načrtovanju. Preprečijo se vplivi ob gradnji, po potrebi, v primeru rešitev, ki bi povzročale 

poseganja, se preveri možnost ohranitve. 

- Verjetna sprememba širšega ambienta in pogledov na vrsto zavarovanih objektov in ali 

vplivnih območij sakralnih objektov: Daljnovode se načrtuje na način, da ne bo prihajalo 

do spremembe krajinske slike in za območje značilnih krajinskih prvin. Upošteva se 

dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 

 

2. Trasa H: 

- Daljnovod preči območje Praprotno – kulturna krajina Selške Sore (EŠD 18168) med 

naseljema Dolenja vas in Ševlje: Preveri se možnosti optimizacije potekov daljnovoda na 

način, da bo vpliv na spremembo obstoječega prostora čim manjši ter da poseg vidno ne bo 

izpostavljen. Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 

- Daljnovod preči območje Sopotnica – Blegoška vojaška cesta (EŠD 21476) pri Starem vrhu: 

Preveri se možnosti optimizacije poteka daljnovoda, da ne bo prišlo do poseganja v 

zavarovano območje. 

- Poteka južno od zavarovanega območja Kulturne krajine Gorenje in Dolenje Žetine (EŠD 

16486) po južnem pobočju Malenskega Vrha: Poseg se načrtuje na način, da ne bo opazen 

iz območja zavarovane krajine. 

- Tangiranih je več zavarovanih arheoloških območij ob ali v naseljih Kranj, Bukovica pri 

Železnikih, Podvrh pod Starim vrhom, Javorje pri Delnicah, Dolenčice, Volaka, Stara 

Oselica, Zakriž, Bukovno, Podmelec, Koritnica ob Bači, Prapetno, Tolmin, Volče pri 

Tolminu. Izvedejo se predhodne arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe 

skladno z usmeritvami pristojne službe, zagotovi se umik ali vsaj čim manjši poseg v 

arheološko najdišče. 

- Tangirana so širša zavarovana območja ali večje število posamičnih zavarovanih objektov 

na območju naselij Podvrh pod Starim vrhom, Javorje pri Delnicah Strmica, Dolenčice, 

Bukovo, dolina Bače, Podmelec, Ljubinj, Prapetno, Tolmin, Volče pri Tolminu: Preveri se 

možnosti optimizacije potekov daljnovoda, da bodo posegi v zavarovana območja čim 

manjši. Upošteva se vidno zaznavo iz in na območja in objekte kulturne dediščine. 

Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. Preprečijo se 

vplivi ob gradnji, po potrebi, v primeru rešitev, ki bi povzročale poseganja, se preveri 

možnost ohranitve. 

- Verjetna sprememba širšega ambienta in pogledov na vrsto zavarovanih objektov in ali 

vplivnih območij sakralnih objektov: Daljnovode se načrtuje na način, da ne bo prihajalo 

do spremembe krajinske slike in za območje značilnih krajinskih prvin. Upošteva se 

dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 
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Usmeritve in omilitvenih ukrepi za DV 220 kV Cirkovce – Podlog 

- Daljnovod naj se prilagaja obstoječemu koridorju daljnovoda. Stebre in spremljevalno 

infrastrukturo naj se načrtuje na način, da bo posegov v območja in objekte kulturne 

dediščine. Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva dediščinske kakovosti prostora. 

 

Krajina 

 

Splošne usmeritve in omilitvenih ukrepi  

Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva usmeritve navedene v priročniku Načrtovanje in 

krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (Marušič I. et al, MOP, 1998). Ukrepi se 

nanašajo na dve ravni - raven umeščanja v prostor in raven oblikovanja. Na ravni umeščanaja 

daljnovodov naj se upošteva: 

- odnos daljnovoda do reliefa, 

- odnos daljnovoda do rastja, 

- odnos daljnovoda do voda, 

- odnos daljnovoda do poseljenega prostora in bivališč, 

- odnos daljnovoda do obstoječih daljnovodov in infrastrukturnih vodov, 

- odnos daljnovoda do strukturne urejenosti prostora, 

- krajinske vidike postavljanja transformatorskih postaj v prostor. 

 

Na ravni oblikovanja daljnovodov naj se upošteva: 

- urejanje poškodovanih zemljišč, 

- urejanje poškodovanih zemljišč, 

- urejanje dostopnih poti, 

- usterzno oblikovanje daljnovoda v gozdni poseki, 

- ustrezne vegetacijske obsaditve podnožja stebrov, 

- ustrezne vegetacijske ureditve drugih objektov, 

- ustrezne arhitekturne rešitve oblikovanja stebrov, 

- barvna prilagoditev stebrov, 

- ustrezna arhitektura spremljajočih objektov. 

 

Usmeritve in omilitvenih ukrepi za 2x400 kV Okroglo – Udine 

 

1. Trasa H: 

- Preveri se detajlni potek daljnovoda mimo vzpetine Sveti Jošt nad Kranjem na način, da 

daljnovod vidno ne bo izpostavljen.  

- Prečenje poselitvenih in funkcionalnih območij naselij naj se načrtuje na način, da bo poseg 

v poselitvena območja čim manjši in da ne bo prihajalo do vidne degradacije širše 

prepoznavnih prostorskih značilnosti (sakralni objekti na izpostavljenih reliefnih točkah, 

čistine in razglednost zaselkov). 

- Prečenje doline Selške Sore naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. 

Prav tako naj se posebno pozornost nameni načrtovanju poteku daljnovoda mimo območja 

Gorenjih in Dolenjih Žetin na način, da poseg iz območja ne bo viden. 

- Potek daljnovoda mimo Cerknega naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo 

izpostavljen iz smeri Cerknega. 

- Preveri se možnost poteka daljnovoda na način, da se izogne ponovnemu prečenju doline 

Idrijce. 

- Preveri se možnost poteka daljnovoda izven poselitvenega območja naselij Daber – Zakraj 

– šentviška Gora – Polje – Prapetno Brdo. 

- Preveri se možnost poteka daljnovoda izven funkcionalnega in vidnega območja naselja 

Slap ob Idrijci in prečenja doline Idrijce. 

- Daljnovod naj se načrtuje na način da vidno ne bo izpostavljen iz smeri Mosta na Soči. 

- Prečenje doline Soče naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. 
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2. Trasa G: 

- Preveri se detajlni potek daljnovoda mimo vzpetine Sveti Jošt nad Kranjem na način, da 

daljnovod vidno ne bo izpostavljen.  

- Daljnovod se na območju naselij Zabrekve, Pozirno, Dolenja vas in Novaki načrtuje na 

način, da ne bo vidno izpostavljen s smeri naselij ter da bodo poselitvena območja čim 

manj tangirana. 

- Prečenje doline Selške Sore naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. 

Prav tako naj se posebno pozornost nameni načrtovanju poteku daljnovoda mimo območja 

Gorenjih in Dolenjih Žetin na način, da poseg iz območja ne bo viden. 

- Prečenje doline Kopačnice naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. 

- Potek daljnovoda mimo Cerknega naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo 

izpostavljen iz smeri Cerknega. 

- Trasa novega daljnovoda naj se prilagaja trasi obstoječega na način, da bo poseg vidno čim 

manj izpostavljen in da ne bo prihajalo do konfliktov s podelitvenimi ali njihovimi 

funkcionalnimi območji. Ohranja naj se vse kvalitetne poglede. Poseg naj se načrtuje skupaj 

z ukrepi za večjo vpetost posega v prostor (zasaditve, upoštevanje obstoječega reliefa ipd.). 

 

Usmeritve in omilitvenih ukrepi za DV220 kV Cirkovce – Podlog 

- Daljnovod naj se prilagaja obstoječemu koridorju daljnovoda. Stebre in spremljevalno 

infrastrukturo naj se načrtuje na način, da bo poseg čim bolje vpet v prostor in vidno čim 

manj izpostavljen. 

 

Zdravje   

Omilitveni ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti prebivalstva EMS se morajo zagotoviti pri 

načrtovanju daljnovodov z umeščanjem daljnovodov izven poseljenih območij. V kolikor to ni 

možno, je treba ne glede na stroške izvedbe zagotoviti, da so daljnovodi v naseljih vkopani v tla, 

kar velja tudi za posege v obstoječe daljnovode zaradi njihove rekonstrukcije. 

D.8 Podprogram omrežje za distribucijo električne energije  

Narava    

 

Električni vodi – splošni omilitveni ukrepi: 

 1. Na območju poseganja v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po 

možnosti vrniti v prvotno stanje. 

2. Vplive vodov na ptice je mogoče zmanjšati z dobro načrtovano in izvedeno postavitvijo 

objektov. V ta namen se priporoča: 

- Sprememba nacionalnih tehničnih standardov o tipih drogov in izolatorjev, kjer ti 

standardi še ne upoštevajo problematike elektrokucije ptic. Število smrtnih žrtev med 

pticami zaradi elektrokucije se lahko bistveno zmanjša s postavitvijo »pticam prijaznih« 

drogov, na katerih ptice ne morejo povzročiti kratkega stika. 

- Vse nove vode postaviti po novih standardih, stare v čim večji možni meri in čim hitreje 

nadomestiti z novimi. 

- Pred postavitvijo vodov je potrebno proučiti vse alternativne možnosti poteka trase. 

Običajno se izkaže, da ptice letajo pogosteje skozi posamezne, relativno ozke zračne poti, 

skozi druge pa skoraj ne. 

- Kjer je le možno, obvezno pa na območjih številnih preletov, naj se električni vodniki 

speljejo pod zemljo. 

- Višina električnih vodnikov naj čim manj odstopa od objektov v okolici kot so zgradbe, 

drevesa, gozdovi, hribi, ipd. 
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- Vodi naj potekajo po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih ovir, kot so npr. železnice 

in ceste. 

- Električni vodniki naj bodo speljani v čim manj vertikalnih nivojih, najbolj ugodno je, če so 

speljani le v enem nivoju. 

- Na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic naj bodo na vodnikih razporejene velike, dobro 

vidne črno-belo obarvane označbe, ki povečajo vidljivost vodnikov. Priporočljivo je, da se 

novi vodi ne gradijo na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic (npr. v bližini znanih večjih 

prezimovališč ptic, selitvenih poti ptic). 

- Ugodno je, da se v fazi variantnih študij na vseh trasah popišejo ptice, da se ugotovijo 

realne naravovarstvene razlike med njimi. Vsekakor je potrebno popise izvesti vsaj na 

območju predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega velikega 

potencialnega vpliva načrte prilagoditi. 

- Popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in predvsem v času preleta, 

zato se morajo popisi izvajati najmanj eno leto. 

- Popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 

 

Usmeritve:  

- Priporočljivo je, da se trase vodov načrtujejo izven zavarovanih območij, Natura območij in 

izven naravnih vrednot.  

- V primeru poteka trase po naravovarstveno pomembnih območjih (zavarovana območja, 

SPA) naj se, če je le možno, izvede podzemne kablovode. 

 

Kulturna dediščina 

Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva načela varstva kulturne dediščine, predvsem načelo 

izogibanja objektom in območjem kulturne dediščine, smiselno pa naj se upošteva tudi posamezne 

varovane značilnosti dediščine.  

 

Krajina 

Podprogram je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na dve 

ravni: 

- raven umeščanja v prostor (ohranjanje krajinskih značilnosti) in 

- raven oblikovanja (uvajanje sodobno oblikovanih nosilnih stebrov). 

 

Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva tudi usmeritve navedene v priročniku Načrtovanje in 

krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (Marušič I. et al, MOP, 1998). Rešitve naj 

bodo prilagojene vsakokratnemu prostorsko načrtovalnemu problemu. 

 

Zdravje   

Izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti prebivalstva EMS se mora 

zagotoviti pri načrtovanju vodov z doslednim vkopom novih vodov v tla na območjih, ki so 

poseljena ali so v skladu s prostorskimi načrti namenjena poselitvi, kar velja tudi za posege v 

obstoječe vode zaradi rekonstrukcije.    

D.9 Podprogram oskrba z zemeljskim plinom  

Narava    

Plinovod – splošni omilitveni ukrepi: 

1. Trase plinovoda naj se ne umešča na SCI območja – na območja notranjih con vlagoljubnih 

habitatnih tipov in vrst. 

2. Trase plinovoda naj se ne umešča v mokrišča. 
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3. Na območjih poseganj v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po 

možnosti vrniti v prvotno stanje.  

4. Po potrebi je potrebno zagotoviti nadomeščanje habitatov. 

 

Usmeritve:  

- Priporočljivo je, da se trase plinovodov načrtujejo izven zavarovanih območij, območij 

Natura 2000 in izven naravnih vrednot.  

- Prečkanja vodotokov naj se, kjer je mogoče, izvede s podvrtavanjem. 

 

Omilitveni ukrepi za M9b Kidričevo – Vodice 

1. Trasa naj se v največji možni meri umesti severno od  SCI Dravinja pri Poljčanah izven 

habitatov kvalifikacijskih vrst.  

2. Traso je na SCI Dravinja pri Poljčanah potrebno načrtovati izven vlagoljubnih habitatov. 

Izdela naj se karta habitatnih tipov. 

3. V najmanjši možni meri naj se posega v naravovarstveno pomembne habitatne tipe in 

habitate zavarovanih in ogroženih vrst. Prečkanje vodotokov je potrebno izvesti s 

podvrtavanjem. 

4. Na območju Prevaljskih gmajn in Rovščice naj se trasa načrtuje izven HT naravna evtrofna 

jezera, HT prehodna barja in HT uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze 

Rhynchosporion. Izvede naj se kartiranje habitatnih tipov. 

5. Trasa plinovoda naj se izogne kvalifikacijskim HT na območju SCI Ličenca pri Poljčanah. 

6. Pri Polzeli naj se trasa izogne območju SCI Ložnica in zavarovanem območju Reka Ložnica 

s poplavnim območjem. 

7. Plinovod naj se načrtuje tako, da se  izogne vsaj točkovnim zavarovanim enotam, če je pa le 

možno pa tudi ostalim zavarovanim območjem. V primeru poseganja v zavarovana 

območja je potrebno upoštevati varstveni režim predpisan s pravno veljavnim aktom. 

8. Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v 

skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 

v naravo na varovana območja. 

 

Kulturna dediščina 

 

Splošni omilitveni ukrepi 

- Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo trase plinovodov izogniti zavarovanim 

območjem in objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje 

varovanih značilnosti dediščine. Posebno pozornost je treba nameniti lokaciji in 

oblikovanju nadzemnih objektov. 

- Vzdolž trase plinovodov je praviloma treba izvesti predhodne arheološke raziskave, po 

potrebi izvesti prilagoditve rešitev in zaščitna izkopavanja. 

- Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali 

uničenjem tudi med gradnjo – treba je zagotoviti zavarovanja spomenikov v ožjem pasu 

izkopov, sanacijo in krajinsko ureditev poškodovanih površin ipd.. 

 

Krajina 

 

Splošni omilitveni ukrepi 

- trasa plinovoda naj se čim bolj sovpada z obstoječimi smerema v prostoru in obstoječimi 

infrastrukturnimi objekti (prometnicami, daljnovodi), 

- trasa plinovoda naj upošteva in za večjo vpetost posega v prostor upošteva reliefne 

značilnosti posameznih območij, izogiba naj se reliefnim robovom in ostrim prehodom, za 

zakrivanje presek naj se izkorišča reliefne robove, 

- potek trase plinovoda naj pri prehodu preko območja strnjene vegetacije poteka čim bolj 

po obstoječih posekah, poljskih in gozdnih poteh, 
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- na gozdnih območjih naj bo delovni pas čim ožji, 

- izogiba naj se posekam in spremembam rabe v koridorjih, kjer so ta območja vidna s 

frekventnih točk zadrževanja (naselij, turističnih in rekreacijskih poti, prostorskih 

dominant ipd.), 

- v načrtu krajinske arhitekture naj se predvidi ustrezna sanacija posega, predvsem na 

območjih, kjer trasa posega v višjo vegetacijo (gozd, grmišča, obrežna vegetacija, obmejki, 

živice), 

- končno oblikovanje reliefa naj se čimbolj prilagaja okoliškemu terenu. 

 

Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva tudi usmeritve navedene v priročniku Načrtovanje in 

krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (Marušič I. et al, MOP, 1998). Rešitve naj 

bodo prilagojene vsakokratnemu prostorsko načrtovalnemu problemu. 

 

D.10 Podprogram tekoča goriva  

Narava 

Potrebno je upoštevati sledeče ukrepe: 

- Pred začetkom obratovanja bioplionarne je potrebno izdelati ustrezen načrt ravnanja z 

digestatom.  

- Uvajanje monokultur na naravovarstveno pomembna območja ni sprejemljivo. 

- Za proizvodnjo biogoriva se uporablja izključno gozdna biomasa iz površin podvrženih 

zaraščanju. 

 

Krajina 

Uvajanje oz. spodbujanje rabe biogoriv lahko posredno vpliva na povečano proizvodnjo kulturnih 

rastlin za proizvodnjo biogoriv. Praviloma gre za monokulture na velikih površinah, ki zahtevajo 

prilagoditev kmetijske pridelave (agrarne operacije) in posledično negativno spreminjajo krajinski 

vzorec. Možnost uporabe raznovrstne biomase za proizvodnjo t.i. zelenega dizla po Fischer-

Tropsch postopku bi se lahko izkazala kot del ukrepov vzdrževanja kulturne krajine podvržene 

zaraščanju, saj se na ta način reši vprašanje ravnanja z odstranjenim rastlinskim materialom ter vsaj 

deloma pokriva stroške tega vzdrževanja.  

 

Materialne dobrine 

Pri načrtovanju novih skladiščnih zmogljivosti za zagotavljanje obveznih zalog v RS je treba 

izvajati naslednje omilitvene ukrepe vplivov na materialne dobrine: 

- nove skladiščne zmogljivosti je treba umestiti na obstoječi industrijski ali energetski lokaciji 

in po možnosti v bližini že obstoječih skladišč za tekoča goriva, 

- v največji meri je treba uporabiti obstoječo infrastruktura energetske oziroma industrijske 

lokacije, 

- območje novega skladišča za tekoča goriva mora biti dovolj oddaljeno od naselij tako, da 

nima pomembnega negativnega vpliva na bližnjo poselitev.  


