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1. Sektorski in skupni deleži ter dejanska poraba energije iz obnovljivih virov v predhodnih dveh 
letih (n-1; n-2, npr. 2010 in 2009) (člen 22(1)(a) Direktive 2009/28/ES). 
 
 

Preglednica 1: Sektorski (elektroenergetika, ogrevanje in hlajenje ter promet) in skupni deleži 
energije iz obnovljivih virov1 

 
 Leto 2009 Leto 2010 

OVE – O in H
2
 (v %) 24,9 26,62 

OVE – E
3
 (v %) 33,8 32,2 

OVE – P
4
 (v %) 2,01 2,87 

Skupni delež OVE
5
 (v %) 18,99 19,90 

Od tega iz mehanizma 
sodelovanja

6
 (v %) 

0 0 

Presežek za mehanizem 
sodelovanja

7
 (v %) 

0 0 

 

Preglednica 1a: Preglednica za izračun prispevka obnovljivih virov energije vsakega sektorja h 
končni porabi energije (ktoe)8 

 Leto 2009  Leto 2010  

(A) Končna bruto poraba OVE za ogrevanje in 
hlajenje 

524 586 

(B) Končna bruto poraba električne energije iz OVE 387 391 

(C) Končna bruto poraba energije iz OVE v prometu 34,94 50,52 

(D) Skupna bruto poraba OVE
9
 942 1.023 

(E) Prenos OVE v druge države članice 0 0 

(F) Prenos OVE iz drugih držav članic in tretjih držav 0 0 

(G) Prilagojena poraba OVE za cilj (D) – (E) + (F) 942 1.023 

 

                                                                        
1
 Omogoča primerjavo s preglednicama 3 in 4a v nacionalnih akcijskih načrtih za obnovljive vire energije (NA OVE).  

2
 Delež obnovljive energije za ogrevanje in hlajenje (O in H): končna bruto poraba energije iz obnovljivih virov za ogrevanje 

in hlajenje (kot je opredeljena v členu 5(1)(b) in členu 5(4) Direktive 2009/28/ES), deljena s končno bruto porabo energije za 
ogrevanje in hlajenje. Uporablja se enaka metodologija kot v preglednici 3 v NA OVE. 
3
 Delež obnovljive energije v elektroenergetiki (E): končna bruto poraba električne energije iz obnovljivih virov za električno 

energijo (kot je opredeljena v členu 5(1)(a) in členu 5(3) Direktive 2009/28/ES), deljena s skupno končno bruto porabo 
električne energije. Uporablja se enaka metodologija kot v preglednici 3 v NA OVE. 
4
 Delež obnovljive energije v prometu (P): končna porabljena energija iz obnovljivih virov v prometu (prim. člen 5(1)(c) in 

člen 5(5) Direktive 2009/28/ES), deljena s porabo 1) bencina, 2) dizelskega goriva v prometu, 3) biogoriv, porabljenih v 
cestnem in železniškem prometu, in 4) električne energije v kopenskem prometu (kot je navedeno v vrstici 3 preglednice 1). 
Uporablja se enaka metodologija kot v preglednici 3 v NA OVE. 
5
 Delež obnovljive energije v končni bruto porabi energije. Uporablja se enaka metodologija kot v preglednici 3 v NA OVE. 

6
 V odstotnih točkah od skupnega deleža OVE.  

7
 V odstotnih točkah od skupnega deleža OVE.  

8
 Omogoča primerjavo s preglednico 4a v NA OVE. 

9
V skladu s členom 5(1) Direktive 2009/28/ES se plin, električna energija in vodik iz obnovljivih virov energije upoštevajo le 

enkrat. Dvojno štetje ni dovoljeno. 



Preglednica 1.b: Skupni dejanski prispevek (nameščena zmogljivost, bruto proizvodnja električne 
energije) vseh tehnologij za pridobivanje obnovljive energije v Sloveniji, s katerimi se bodo dosegli 
zavezujoči cilji za leto 2020 in okvirna začasna usmeritev glede deležev energije iz obnovljivih virov 

pri električni energiji10 
 

 
Leto 2009 Leto 2010  

MW GWh MW GWh 

Hidroenergija
11

: 1070 4315 1254 4326 

neprečrpana     

<1 MW 118 160 118 175 

1 MW–10 MW 40 218 42 214 

>10 MW 912 4335 914 4122 

prečrpana   0 180 185 

mešana
12

     

Geotermalna     

Sončna energija: 4 4 12 13 

fotovoltaična 4 4 12 13 

koncentrirana 
sončna energija 

    

Plimovanje, valovi, 
morje 

    

Vetrna energija:     

na kopnem     

na morju     

Biomasa
13

:  52 193 49 222 

trdna biomasa 40 124 35 125 

bioplin 12 69 14 97 

tekoča biogoriva     

SKUPAJ 1126 4909 1315 4930 

od tega soproizvodnja 
toplote in električne 

energije 

 176  214 

Opomba: Normalizirani so le podatki o proizvedeni hidroenergiji skupaj. 
 
 
Preglednica 1c: Skupni dejanski prispevek (končna poraba energije14) vseh tehnologij za 
pridobivanje obnovljive energije v Sloveniji, s katerimi se bodo dosegli zavezujoči cilji za leto 2020 
in okvirna začasna usmeritev glede deležev energije iz obnovljivih virov pri ogrevanju in hlajenju 
(ktoe)15 
 

 Leto 2009  Leto 2010  

Geotermalna energija 
(brez geotermalne 
toplote z nizko 
temperaturo v 
toplotnih črpalkah) 6 26 

Sončna energija 4 5 

                                                                        
10

 Omogoča primerjavo s preglednico 10a v nacionalnih akcijskih načrtih za obnovljivo energijo. 
11 Normalizirano v skladu z Direktivo 2009/28/ES in metodologijo Eurostata. 
12 V skladu z novo metodologijo Eurostata. 
13

 Upoštevajo se le tista, ki izpolnjujejo veljavna trajnostna merila, prim. zadnji pododstavek člena 5(1) 
Direktive 2009/28/ES. 
14

 Neposredna uporaba in daljinsko ogrevanje iz člena 5(4) Direktive 2009/28/ES. 
15

 Omogoča primerjavo s preglednico 11 v nacionalnih akcijskih načrtih za obnovljivo energijo. 



Biomasa
16

: 547 603 

trdna biomasa 512 552 

bioplin 4 5 

tekoča biogoriva 30 46 

Obnovljiva energija iz 
toplotnih črpalk: 

– od tega 
aerotermalna 

– od tega 
geotermalna 

– od tega 
hidrotermalna 

  

SKUPAJ 557 643 

Od tega DO
17

   

Od tega biomasa v 
gospodinjstvih

18
 432 461 

 
 

Preglednica 1d: Skupni dejanski prispevek vseh tehnologij za pridobivanje obnovljive energije v 
Sloveniji, s katerimi se bodo dosegli zavezujoči cilji za leto 2020 in okvirna začasna usmeritev glede 

deležev energije iz obnovljivih virov v sektorju prometa (ktoe)19,20 
 

 Leto 2009 Leto 2010 

Bioetanol/ bio-ETBE   

Od tega biogoriva
21

 člen 21(2)   

Od tega uvoženo
22

   

Biodizel   

Od tega biogoriva
23

 člen 21(2)   

Od tega uvoženo
24

   

Vodik iz obnovljivih virov   

Obnovljiva električna energija    

Od tega cestni promet   

Od tega necestni promet   

Drugo (kot so bioplin, rastlinska olja itd.) – 
navedite 

  

Od tega biogoriva
25

 člen 21(2)   

SKUPAJ   

 
 
V Sloveniji nimamo rafinerije nafte. Uvažamo vsa tekoča goriva, tako za promet, kot za ogrevanje. 
Tekoča goriva za promet, ki jih uvažamo imajo pogosto primešana biogoriva v manjšem deležu. 

                                                                        
16

 Upoštevajo se le tista, ki izpolnjujejo veljavna trajnostna merila, prim. zadnji pododstavek člena 5(1) 
Direktive 2009/28/ES. 
17

 Daljinsko ogrevanje (DO) in/ali hlajenje v skupni porabi ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov (DO–OVE). 
18

 V skupni porabi ogrevanja in hlajenja iz obnovljivih virov. 
19

 Pri biogorivih se upoštevajo le tista, ki izpolnjujejo trajnostna merila, prim. zadnji pododstavek člena 5(1). 
20

 Omogoča primerjavo s preglednico 12 v NA OVE. 
21

 Biogoriva, ki so vključena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES. 
22

 Od celotne količine bioetanola / bio-ETBE. 
23

 Biogoriva, ki so vključena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES. 
24

 Od celotne količine biodizla. 
25

 Biogoriva, ki so vključena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES. 



2. Ukrepi, sprejeti v predhodnih dveh letih in/ali načrtovani na nacionalni ravni, za spodbujanje 
večje uporabe energije iz obnovljivih virov ob upoštevanju okvirne usmeritve za doseganje 
nacionalnih ciljev OVE, navedenih v nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljivo energijo. (Člen 
22(1)(a) Direktive 2009/28/ES) 

Preglednica 2: Pregled vseh politik in ukrepov 

Naziv in sklic 
ukrepa 

Vrsta ukrepa* Pričakovani 
rezultat** 

Ciljna skupina 
in/ali 

dejavnost*** 

Sedanji ali 
načrtovan**** 

Datum začetka 
in konca ukrepa 

1. Podpora 
proizvodnji 
električne 
energije iz 
obnovljivih 
virov 

Finančni ukrep: 
Feed-in 
podporna 
shema 

V letu 2020 za 
1913 GWh več 
električne 
energije 
proizvedene  iz 
OVE kot v letu 
2005 

Neodvisni 
proizvajalci 
električne 
energije v 
dejavnosti 
proizvodnja 
električne 
energije 

Gre za novo 
podporno 
shemo iz leta 
2009, ki je 
nadgradnja 
prejšnje 
podporne 
sheme iz leta 
2002 

Začetek 
izvajanja nove 
podporne 
sheme 
1.12.2009 , ki jo 
bomo čez deset 
let ponovno 
morali priglasiti 
Evropski 
komisiji še za 
naslednjih 10 
let. 

2. Spodbujanje 
vgradnje kotlov 
na biomaso 

Dodeljevanje 
finančnih 
spodbud v obliki 
nepovratnih 
sredstev 

Proizvodnja 
energije iz 
obnovljivih 
virov energije 

Končni 
uporabniki 

sedanji 2009 - 2015 

3. Spodbujanje 
mikrodaljinskih 
in daljinskih 
sistemov na 
lesno biomaso 

Dodeljevanje 
finančnih 
spodbud v obliki 
nepovratnih 
sredstev 

Proizvodnja 
energije iz 
obnovljivih 
virov energije 

Končni 
uporabniki 

sedanji 2009 - 2015 

4. Spodbujanje 
uporabe 
sončnih 
kolektorjev v 
gospodinjstvih 

Finančne 
spodbude, 
subvencije za 
investicije  
(nepovratne fin. 
spodbude, 
krediti) 

Dodatna 
proizvodnja 
toplote s 
sončnimi 
kolektorji.  
 

gospodinjstva sedanji od leta 2008  
krediti od 2004 

5. Spodbujanje 
uporabe kotlov 
na lesno 
biomaso v 
gospodinjstvih 

Finančne 
spodbude, 
subvencije za 
investicije  
(nepovratne fin. 
spodbude, 
krediti) 

Povečana 
proizvodnja 
toplote iz lesne 
biomase  
 

gospodinjstva sedanja od leta 2008 
krediti od 2004 

6. Spodbujanje 
uporabe 
toplotnih črpalk 
za pripravo 
sanitarne tople 
vode in 
ogrevanje v  
gospodinjstvih. 

Finančne 
spodbude, 
subvencije za 
investicije  
(nepovratne fin. 
spodbude, 
krediti) 

Povečanje 
uporabe 
obnovljivih 
virov energije 

gospodinjstva sedanja  
ni v AN OVE 

od leta 2010 
krediti od 2004 

7. Spodbujanje 
proizvodnje 

Finančne 
spodbude, 

Povečanje 
proizvodnje 

pravne osebe, 
gospodinjstva 

sedanja  
ni v AN OVE 

od leta 1998 



električne 
energije iz 
obnovljivih 
virov 

subvencije za 
investicije  
(krediti) 

električne 
energije iz OVE 

 
 
2.a Opišite napredek, dosežen pri ocenjevanju in izboljševanju upravnih postopkov, da se odpravijo 
regulativne in neregulativne ovire za razvoj obnovljivih virov energije. (Člen 22(1)(e) Direktive 
2009/28/ES).  
 
Poenostavili smo postopke za gradnjo in obratovanje fotovoltaičnih elektrarn.  
 
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona (Uradni list RS št. 22/10, EZ-D) smo 
dodali nov 5.a člen, s katerim smo za lastnike proizvodnih naprav z močjo do 50 kW  naredili izjemo, 
da se jim ni potrebno organizirati v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, ampak lahko 
dejavnost proizvodnje električne energije izvajajo kot fizične osebe. 
 
S sprejemom Uredbe o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/10) smo 
poenostavili postopke za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije, ki so montirane na ali v 
stavbe. Za gorivne celice in vetrne elektrarne do 50 kW in za sončne elektrarne do 1 MW, ni potrebno 
gradbeno dovoljenje, saj se montiranje takih elektrarn šteje za investicijska vzdrževalna dela.  
 
S sprejemom novega Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 61/10, 62/10 in 76/10) smo poenostavili 
postopke za izkoriščanje geotermalne energije. Za izkoriščanje geotermalne energije iz vrtin, ki niso 
globje od 300 metrov, rudarsko dovoljenje ni več potrebno. 
 
Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju z Borzenom, organizatorjem trga z električno energijo 
in SODO, sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja z električno energijo izdalo septembra 
2010 (posodobljeno drugo izdajo pa februarja 2011) knjižico s Koristnimi nasveti za izgradnjo manjših 
elektrarn za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in s soproizvodnjo toplote in 
električne energije 
(http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Dokumenti/Elektrarne_OVE_SP
TE_brosura.pdf). Namen te knjižice je širjenje informacij in izobraževanje potencialnih investitorjev o 
možnosti gradnje malih elektrarn in vodnik po postopkih za pridobitev dovoljenj in začetek 
proizvodnje.  
 
 
2.b Opišite ukrepe za zagotavljanje prenosa in distribucije električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije, ter za izboljšanje okvira ali predpisov za prevzemanje in delitev stroškov, 
povezanih s priključitvijo na omrežje in širitvijo omrežja. (Člen 22(1)(f) Direktive 2009/28/ES). 
 
Ukrepi za zagotovitev dostopa do omrežja za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov 
energije (OVE) in soproizvodnje z visokim izkoristkom, so bili v zakonu določeni že za implementacijo 
direktive 2001/77/ES in zagotavljajo dostop do omrežja,  oprostitev stroškov priklopa na omrežje 
razen izdelave priključnega voda in prednostno dispečiranje. To je zagotovljeno v naslednjih členi 
energetskega zakona: 64j, 64k, 64l in 64m. 
 
  



3. Opišite obstoječe programe podpore in druge ukrepe, ki se uporabljajo za spodbujanje energije 
iz obnovljivih virov, ter navedite vse spremembe ukrepov, ki se uporabljajo v zvezi z ukrepi iz 
vašega nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo. (Člen 22(1)(b) Direktive 2009/28/ES). 
 
 Podpora proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov: 
 
Slovenska shema za podpiranja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije in v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom je usklajena s predpisi EU. Je v skladu s Smernicami za državno 
pomoč za varstvo okolja (2008/C82/01) s ciljem, da se zagotavlja vzpostavitev stimulativnega 
investicijskega okolja za nove projekte s področja  obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe 
energije (URE). 
 
Podpore so določene v skladu s smernicami kot finančna pomoč proizvodnji električne energije v 
proizvodnih napravah OVE, če stroški proizvodnje te električne energije presegajo ceno, ki jo je zanjo 
mogoče doseči na trgu z električno energijo.  
 
Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav OVE  in soproizvodnje toplote in električne energije 
(SPTE) v Sloveniji so: 
 

- zagotovljeni odkup električne energije (v nadaljnjem besedilu: zagotovljeni odkup). Na 
podlagi te podpore center za podpore ne glede na ceno električne energije na trgu odkupi 
vso prevzeto neto proizvedeno električno energijo, za katero je proizvodna naprava OVE ali 
SPTE prejela potrdila o izvoru, po zagotovljenih cenah električne energije, določenih v Uredbi 
o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 37/2009, 
in spremembe) in  Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote 
in električne energije z visokim izkoristkom (Ur.l. RS, št. 37/2009, in spremembe); 

- finančna pomoči za tekoče poslovanje (v nadaljnjem besedilu: obratovalna podpora). Ta 
podpora se dodeli neto proizvedeni električni energiji, za katero je prejeto potrdilo o izvoru 
in ki jo proizvajalci električne energije iz OVE ali SPTE prodajo sami na trgu ali jo porabijo kot 
lastni odjem, pod pogojem, da so stroški proizvodnje te energije višji od cene, ki jo je za to 
električno energijo mogoče doseči na trgu z električno energijo.  

 
Do zagotovljenega odkupa električne energije so upravičene proizvodne naprave OVE z nazivno 
električno močjo do 5 MW in proizvodne naprave SPTE z nazivno električno močjo do 1 MW. Za te 
proizvodne naprave med trajanjem pogodbe o zagotovljenem odkupu center za podpore uredi 
prijavo obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo, 
vključno z bilančno pripadnostjo. Proizvodne naprave OVE s sosežigom lesne biomase niso 
upravičene do zagotovljenega odkupa ne glede na velikostni razred proizvodne naprave.  
 
Proizvodne naprave OVE z nazivno električno močjo do 5 MW in proizvodne naprave SPTE z nazivno 
električno močjo do 1MW se lahko odločijo, da namesto zagotovljenega odkupa samostojno 
prodajajo električno energijo na trgu in prejemajo podporo kot obratovalno podporo, pri čemer si 
morajo same urediti prijavo obratovalne napovedi ter izravnavo razlik med napovedano in realizirano 
proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo.  
 
Proizvodne naprave OVE z nazivno močjo 5 MW in več ter proizvodne naprave SPTE z nazivno močjo 
1 MW in več lahko prejemajo le obratovalno podporo. 
 
Trajanje zagotavljanja podpor se določi v odločbi o dodelitvi podpore in sicer 15 let za nove 
proizvodne naprave OVE in 10 let za nove proizvodne naprave SPTE.  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200937&stevilka=1780
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5012.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5012.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200937&stevilka=1779


Podpore se izplačujejo za neto proizvedeno električno energijo, za katero center za podpore prejme 
potrdila o izvoru.  
 
Upravičenci do podpore, ki lahko izbirajo način zagotavljanja podpore, sporočijo svojo odločitev o 
načinu zagotavljanja podpor v vlogi za pridobitev odločbe o dodelitvi podpore, poslani Agenciji za 
energijo.  
 
Cene za zagotovljeni odkup električne energije so po višini enake referenčnim stroškom proizvodnje 
električne energije za posamezne proizvodne tehnologije in velikostne razrede. Cena v pogodbi za 
zagotovljeni odkup, kjer vhodni energent ne predstavlja strošek, je sestavljena samo iz 
nespremenljivega dela cene, pri proizvodnih napravah OVE kjer je vhodni energent strošek, pa tudi iz 
spremenljivega dela cene, v enakem razmerju, kot sta nespremenljivi in spremenljivi del referenčnih 
stroškov. 
 
Obratovalne podpore so razlika med referenčnimi stroški proizvodnje električne energije v 
posameznih vrstah proizvodnih naprav in referenčno tržno ceno električne energije.  
 
Če se na podlagi napovedi Agencije za energijo o referenčnih tržnih cenah električne energije 
ugotovi, da je cena električne energije na trgu, pri kateri se upoštevajo tudi značilnosti obratovanja 
posameznih vrst proizvodnih naprav, višja od referenčnih stroškov proizvodnje električne energije, ki 
veljajo za obravnavano obdobje, se obratovalna podpora za električno energijo za obravnavano 
časovno obdobje ne izplačuje.  
 
Do pridobitve podpor so upravičene nove in pretežno nove proizvodne naprave OVE in SPTE, ki imajo 
veljavno deklaracijo za proizvodno napravo in izpolnjujejo predpisane pogoje, ki jih v postopku 
odločanja o upravičenosti do podpore upošteva Agencija za energijo. 
 
Dodatne informacije: 
http://www.mg.gov.si/si/delovna_podrocja/energetika/sektor_za_oskrbo_energetske_vire_in_rudar
stvo/podporna_shema_ove_in_spte/ 
 
Program spodbujanja energetske izrabe lesne biomase 
 
Program spodbujanja energetske izrabe lesne biomase se izvaja preko dveh javnih razpisov: 
Upravičenci do nepovratnih sredstev so predvsem podjetja in samostojni podjetniki. Oba razpisa se 
izvajata po pravilih dodeljevanja državnih pomoči, zato znaša intenzivnost pomoči od 30 % do 50 %.  
 
Finančne spodbude so namenjene spodbujanju inovativnih sistemov, zasnovanih predvsem na visoko 
učinkovitih tehnologijah pretvorbe energije ter izkoriščanju obnovljivih virov energije. 
 
Spodbujevalni program se izvaja preko dveh javnih razpisov. Prvi razpis je namenjen gradnji sistemov 
daljinskega ogrevanja, drugi pa gradnji mikro-daljinskih sistemov in vgradnji individualnih kotlov na 
lesno biomaso. V obeh primerih pa so izključeni projekti, ki se lahko financirajo iz Programa za razvoj 
podeželja v 1. in 3. osi. 
 
Nepovratna sredstva je možno pridobiti za izgradnjo ali razširitev sistemov daljinskega ogrevanja, ki 
kot vir uporabljajo energijo lesne biomase ali geotermalno energijo. Med upravičene stroške spada 
tudi kotlovnica z enim ali več kotlov na lesno biomaso do moči 20 MW oziroma postrojenjem za 
soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase ter vgradnja solarnega sistema, ne pa 
tudi izdelava geotermalne vrtine. Do sredstev so upravičeni tudi investitorji, ki gradijo novo 
kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir energije za obstoječe daljinsko omrežje. Vrednost 



investicijskega projekta mora znašati vsaj 150.000 evrov, v kolikor gre za razširitev, oziroma 400.000 
evrov, če gre za novogradnjo s kurilnimi napravami na lesno biomaso. 
 
Prav tako se nepovratna sredstva dodeljujejo za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso moči vsaj 
150 kW ter izvedbo oziroma posodobitev primarnega dela mikro-daljinskega razvoda s skupno 
dolžino trase do največ 300 m in štirih uporabnikov toplote, ki so v stavbah izven objekta, kjer se 
vgrajuje kurilna naprava.  
 
V kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti proizvodnje 
toplote, je lahko del projekta tudi solarni sistem.  
 
Ministrstvo za gospodarstvo skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti v stavbah pripravlja 
Nacionalni akcijski načrt za spodbujanje skoraj-nič energijskih stavb. Predvidoma bo pripravljen do 
sredine leta 2012. Vključeval bo pregled stanja in zastavljene cilje in ukrepe za dosego teh ciljev. 
Ukrepi bodo razdeljeni na sistemske in spodbujevalne ukrepe za povečanje deleža skoraj nič 
energijskih stavb. Posebej bodo izpostavljeni cilji in ukrepi za javni sektor. 
 
Ministrstvo za gospodarstvo pripravlja nov Energetski zakon, ki bo definiral skoraj nič energijsko 
stavbo.  Ministrstvo za okolje in prostor bo v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo uvedlo 
spremembe in dopolnitve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 93/08, 
47/09), izdanega na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 
102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 92/05-ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05-ZVMS, 
120/06 – odl. US, 126/07 in 108/09), kjer bo natančneje definiralo tudi minimalne tehnične zahteve 
za skoraj-nič energijsko stavbo. 
 
 

Preglednica 3:  Programi podpore za obnovljive vire energije  
 

Programi podpore za OVE v letu 2011 Podpora na enoto Skupaj (v 
mio EUR) 

Vgradnja ploščatih sončnih kolektorjev 
a
 EUR/m2  

Nepovratna spodbuda Subvencije za naložbe (kapitalske podpore 
ali posojila) (v EUR/enoto) 

največ po razpisu 
150,00 

povprečno 143,68 

1,370 

Vgradnja vakuumskih sončnih kolektorjev 
a
 EUR/m2  

Nepovratna spodbuda Subvencije za naložbe (kapitalske podpore 
ali posojila) (v EUR/enoto) 

največ po razpisu 
200,00 

povprečno 185,48 

0,520 

Vgradnja toplotnih črpalk (TČ) zemlja/voda ali voda/voda za ogrevanje 
in pripravo sanitarne tople vode 

a
 

EUR/kom  

Nepovratna spodbuda Subvencije za naložbe (kapitalske podpore 
ali posojila) (v EUR/enoto) 

največ po razpisu 
2.000,00 

povprečno 1.980,06 

0,619 

Vgradnja TČ zrak/voda za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode 
a
 EUR/kom  

Nepovratna spodbuda Subvencije za naložbe (kapitalske podpore 
ali posojila) (v EUR/enoto) 

največ po razpisu 
1.500,00 

za COP <3,6     
1.000,00 

povprečno 1.270,00 

0,730 

Vgradnja TČ zrak/voda za pripravo sanitarne tople vode 
a
 EUR/kom  

Nepovratna spodbuda Subvencije za naložbe (kapitalske podpore 
ali posojila) (v EUR/enoto) 

največ po razpisu 
250,00 

povprečno 249,89 

0,482 

Zamenjava kotlov za centralno ogrevanje s kotli na biomaso (sekanci, EUR/kom  



peleti, polena) 
a
 

Nepovratna spodbuda Subvencije za naložbe (kapitalske podpore 
ali posojila) (v EUR/enoto) 

največ po razpisu  
na sekance in pelete 

2.000,00 
na polena 1.500,00 

povprečno 1.410,41 

2,516 

Hidroelektrarne 
b
 EUR/MWh b+h: 6,3 

Zagotovljen odkup 
električne energije  

Hidroelektrarne do 50 kW 105,47  

 Hidroelektrarne do 1 MW 92,61  

 Hidroelektrarne nad 1 kW 82,34  

Vetrne elektrarne 
c
 EUR/MWh c+i: >0 

Zagotovljen odkup 
električne energije 

Vetrne elektrarne  95,38  

Sončne elektrarne 
d
 EUR/MWh d+j: 14,2 

Zagotovljen odkup 
električne energije 

Sončne elektrarne na stavbah do 50 kW 332,37  

 Sončne elektrarne na stavbah do 1  MW 304, 02  

 Sončne elektrarne na stavbah nad 1 MW 252,29  

 Sončne elektrarne na tleh do 50 kW 312,34  

 Sončne elektrarne na tleh do 1  MW 287,77  

 Sončne elektrarne na tleh nad 1 MW 231,98  

Geotermalne elektrarne 
e
 EUR/MWh  

Zagotovljen odkup 
električne energije 

Geotermalne elektrarne 152,47  

Elektrarne na lesno biomaso 
f
 EUR/MWh f+l: 5,6 

Zagotovljen odkup 
električne energije 

Elektrarne na lesno biomaso do 50 kW /  

 Elektrarne na lesno biomaso do 1 MW 233,79  

 Elektrarne na lesno biomaso nad 1 MW 175,30  

Bioplinske elektrarne 
g
 EUR/MWh g+m: 13,1 

Zagotovljen odkup 
električne energije 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
kmetijstva do 50 kW 

160,56  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
kmetijstva do 1 MW 

156,31  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
kmetijstva nad 1 MW 

141,42  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
odpadkov do 50 kW 

139,23  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
odpadkov do 1 MW 

139,23  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
odpadkov nad 1 MW 

129,15  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata 
čistilnih naprav do 50 kW 

85,84  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata 
čistilnih naprav do 1 MW 

74,42  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata 
čistilnih naprav nad 1 MW 

66,09  

 Bioplinske elektrarne na biomaso na 
deponijski plin do 50 kW 

99,33  

 Bioplinske elektrarne na biomaso na 
deponijski plin do 1 MW 

67,47  

 Bioplinske elektrarne na biomaso na 
deponijski plin nad 1 MW 

61,67  



Hidroelektrarne 
h
 EUR/MWh  

Premija za električno 
energijo  

Hidroelektrarne do 50 kW 59,78  

 Hidroelektrarne do 1 MW 46,92  

 Hidroelektrarne nad 1 kW 34,52  

Vetrne elektrarne 
i
 EUR/MWh  

Premija za električno 
energijo 

Vetrne elektrarne  52,88  

Sončne elektrarne 
j
 EUR/MWh  

Premija za električno 
energijo 

Sončne elektrarne na stavbah do 50 kW 285,62  

Sončne elektrarne na stavbah do 1  MW 257,27  

 Sončne elektrarne na stavbah nad 1 MW 302,94  

 Sončne elektrarne na tleh do 50 kW 265,59  

 Sončne elektrarne na tleh do 1  MW 241,02  

 Sončne elektrarne na tleh nad 1 MW 183,63  

Geotermalne elektrarne 
k
 EUR/MWh  

Premija za električno 
energijo 

Geotermalne elektrarne 103,59  

Elektrarne na lesno biomaso 
l
 EUR/MWh  

Premija za električno 
energijo 

Elektrarne na lesno biomaso do 50 kW /  

 Elektrarne na lesno biomaso do 1 MW 185,44  

 Elektrarne na lesno biomaso nad 1 MW 126,42  

Bioplinske elektrarne 
m

 EUR/MWh  

Premija za električno 
energijo 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
kmetijstva do 50 kW 

113,81  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
kmetijstva do 1 MW 

107,96  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
kmetijstva nad 1 MW 

92,54  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
odpadkov do 50 kW 

92,48  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
odpadkov do 1 MW 

90,88  

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz 
odpadkov nad 1 MW 

80,27  

Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata 
čistilnih naprav do 50 kW 

36,96  

Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata 
čistilnih naprav do 1 MW 

25,54  

Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata 
čistilnih naprav nad 1 MW 

17,21  

Bioplinske elektrarne na biomaso na 
deponijski plin do 50 kW 

50,45  

Bioplinske elektrarne na biomaso na 
deponijski plin do 1 MW 

18,59  

Bioplinske elektrarne na biomaso na 
deponijski plin nad 1 MW 

12,79  

Ogrevanje na lesno biomaso (kotli in mikrodaljinski in daljinski sistemi)   

Spodbuda za proizvodnjo razpisi 30% do 50% 
vrednosti investicije 

3,2 

Ocenjena skupna letna podpora v sektorju električne energije 143,73 €/MWh 42,4 

Ocenjena skupna letna podpora v sektorju ogrevanja  9,437 

Ocenjena skupna letna podpora v sektorju prometa   

 



a - V tabeli so zajete (odločbe so bile izdane) odobrene nepovratne finančne spodbude za naštete programe. Podatki so za 
leto 2011 od 1.1.2011 do 10.12.2011.  
 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m: realizacija podpor za leto 2011 od 1.1.2011 do 1.10.2011. V prvih devetih mesecih leta 2011 je 
bilo v obeh shemah (zagotovljen zakup električne energije in premija za električno energijo) skupno izplačanih nekaj manj 
kot 51,1 milijona evrov podpor, kar predstavlja porast za 52% glede na isto obdobje leta 2010 oziroma približno 70% 
planirane realizacije za celotno leto 2011. Izrazit je porast deleža sončnih elektrarn v podporah, čeprav je potrebno 
upoštevati, da zaradi sezonskih vplivov neposredna primerjava s podatki za koledarsko leto ni mogoča. V zadnjem kvartalu 
bo namreč delež sončnih elektrarn nekoliko upadel, porasel pa bo delež soproizvodnje (zaradi kurilne sezone) in 
hidroelektrarn (zaradi boljše hidrologije v jesensko-zimskih mesecih).  
 
Demonstracijski in vzorčni projekti ter programi energetskega svetovanja, informiranja in 
usposabljanja 
 
Demonstracijski in vzorčni projekti iz sredstev kohezijskega sklada se ne izvaja. V fazi priprave 
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture so veljali stari predpisi o 
minimalnih energetskih lastnostih stavb. Demonstracijski projekti so bili predviden, da bi pokazali, da 
se da graditi bolj energijsko učinkovite stavbe, kot to določajo minimalni standardi o energijski 
učinkovitosti. Leta 2010 se je začel uporabljani novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. 
l. RS št. 93/08, 47/09 in 52/10), ki postavlja bistveno višje standarde energijske učinkovitosti pri vseh 
novih in rekonstruiranih stavbah. Pravilnik vpeljuje strožje zahteve za javne stavbe. Zahteve so tako 
visoke, da ni več potrebe po demonstracijskih projektih, ki bi bili grajeni nadstandardno v smislu 
večje energijske učinkovitosti. 
 
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah 
 
Novi Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES, Ur. l. RS, št. 52/10, ki je stopil v veljavo 1. 
julija 2010, pomembno vpliva na objekte, ki se bodo prenavljali in gradili v prihodnje, saj določa ostre 
kriterije za toplotno zaščito in obvezen delež obnovljivih virov energije v novih objektih. Pravilnik je 
bil sprejet na osnovi zahtev, ki jih predpisuje evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb, 
katere cilj je zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z energijo in doseganje ciljev Kjotskega protokola (8% 
zmanjšanje emisij do leta 2012). 
 
Pomembnejše zahteve PURESa so: 
- 25 odstotkov energije moramo zagotoviti iz obnovljivih virov energije; 
- toplotna zaščita v novogradnjah in stavbah, ki se bodo prenavljale, bo učinkovitejša (za stanovanjske 
stavbe mora biti U<0.28 W/m2K kar pomeni 10cm ali več izolacije na opečnem modularcu); 
- v ogrevalnih sistemih z vodo je temperatura znižana s 70 oziroma 90 na 55 stopinj celzija; 
- določena je največja dovoljena moč za hlajenje stavbe, ki se ne sme prekoračiti; 
- povprečna osvetljenost stavbe in uporaba svetil sta omejeni. 
 
Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni 
list RS, št. 103/07) 
 
Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. 
RS št. 103/07, 92/10 in 74/11) se izvaja.  
 
Uredba o zelenem javnem naročanju 
 
Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/11) je bila sprejeta. Uredba se bo začela izvajati 
13. marca 2012. Uredba med drugim določa tudi obvezen delež električne energije iz obnovljivih 
virov za vse zavezance. 
 



Obvezni deleži OVE v sistemih daljinskega ogrevanja in 32. Spodbujanje OVE v lokalnih energetskih 
konceptih 
 
Deleži toplote iz OVE, ki jih morajo dosegati vsi sistemi daljinskega ogrevanja so določeni v AN-OVE. 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji obveznih vsebinah lokalnih 
energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 3/11) določa, da morajo energetske dejavnosti, ki izhajajo iz 
koncepta, dosegati cilje iz AN-OVE. 
  
Izboljšave administrativnih postopkov za vgradnjo naprav za decentralizirano proizvodnjo električne 
energije 
 
Vlada je sprejela Uredbo o dopolnitvah Uredbe o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/10). 
 
Sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju 
 
Ustanovljen je bil sklad za upravljanje z nepremičninami v lasti države, vendar še ni operativen. 
 
Program informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije 
 
V letih 2010 in 2011 je Ministrstvo za gospodarstvo podpiralo izvajanje projekta biltena Učinkovito z 
energijo, ki je dostopen za širšo javnost na spletnih straneh ministrstva 
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/pomembni_dokumenti/bilten_ucink
ovito_z_energijo/ 
 
Namen biltena je prispevati k povečanju učinkovitosti rabe energije in proizvodnje obnovljive 
energije z osveščanjem in informiranjem večjih porabnikov energije in drugih ciljnih skupin. Bilten 
izhaja od leta 1996. V teh letih je postal eno od ključnih komunikacijskih orodij na področju 
trajnostnega energetskega razvoja.  
 
V biltenu "Učinkovito z energijo" so predstavljene novosti glede energetske, okoljske in drugih politik, 
predpisov, standardov, programov, projektov, razpisov in drugih aktualnih vsebin na področju 
energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije tako v Sloveniji kot v Evropi in svetu. Objavljene 
so tudi informacije o razvoju energetskega trga, mednarodnih in bilateralnih programih in projektih, 
energetsko učinkovitih tehnologijah ter aktivnostih porabnikov energije, podjetij za energetsko 
oskrbo, lokalnih skupnosti, finančnih institucij in drugih. 
 
Glavne ciljne skupine biltena so: porabniki energije v industriji, storitvenem in javnem sektorju ter 
večstanovanjskih stavbah, lokalne skupnosti, podjetja za energetsko oskrbo, svetovalne, 
projektantske, inženirske organizacije, ponudniki energetske opreme in storitev, finančne institucije, 
razvojne, raziskovalne in izobraževalne institucije, nevladne organizacije, državna uprava in drugi. 
 
V letu 2010 sta bili izdani 2 številki biltena, v letu 2011 je bilo izdano 6 številki biltena v obsegu 8 
strani skupno 64 strani prispevkov. 
 
Energetsko svetovanje občanom (EnSvet) 
 
V letih 2010 in 2011 je podpiralo izvajanje projekta »Energetsko svetovanje za občane – ENSVET«, ki 
je namenjen svetovanju ter dvigu ozaveščenosti in informiranosti občanov za smotrno ravnanje z 
energijo in večjo uporabo obnovljivih virov energije. V letu 2011 je MG načrtovalo ne samo 
nemoteno nadaljevanje ampak tudi intenziviranje dejavnosti projekta. Vendar obseg razpoložljivih 
proračunskih sredstev ni zadoščal niti za neprekinjeno izvajanje dejavnosti do konca leta 2011. Ker 
utečene uspešne dejavnosti, pomembne za URE in OVE občanov, zaradi pomanjkanja finančnih virov 



ni bilo smotrno ukinjati ali zmanjševati pod mejo kritične mase glede na vpliven del fiksnih stroškov 
projekta, je bila dejavnost prenesena in vključena v programske aktivnosti Eko sklada. Tako 
sofinanciranje dejavnosti od oktobra 2011 zagotavlja Eko sklad.  
 
V letu 2011 so zaradi omenjenih težav z viri financiranja energetski svetovalci opravili 5.449 nasvetov 
s pisnimi poročili, kar je manj od 6.381 v letu 2010. V zadnjih letih je v povprečju 55% nasvetov s 
področja URE in 45% s področja OVE (10% lesna biomasa, 9% toplotne črpalke, 13% sistemi sončne 
energije, preostalo drugo - vključno fotovoltaika). Svetovalci v obdobju dveh let poleg 11.830 
konkretnih nasvetov opravili preko 27.000 krajših informativno svetovalnih kontaktov z občani ter 
pripravili preko 400 strokovnih člankov in sodelovali v preko 400 lokalnih RTV oddajah ter opravili čez 
200 predavanj, mentorskih ur, ogledov na terenu in drugih dogovorjenih aktivnosti.  
 
Za izvajanje tega instrumenta je bilo v letih 2010 in 2011 porabljenih 1.198.000 EUR od tega 320.000 
EUR iz namenskih sredstev Eko sklada. 
 
 
3.1. Navedite informacije o tem, kako je električna energija, ki prejema podporo, dodeljena 
končnim odjemalcem za namene člena 3(6) Direktive 2003/54/ES. (Člen 22(1)(b) Direktive 
2009/28/ES).  
 
Za električno energijo iz obnovljivih virov, ki je bila podprta s sredstvi podpor, ki jih plačujejo vsi 
končni porabniki električne energije, so morali upravičenci za podpore predati potrdila o izvoru 
centru za podpore. Ta potrdila se priznavajo vsem končnim odjemalcem električne energije v 
Sloveniji v razmerju s plačanim prispevkom v skupni masi porabljenih sredstev za podpore. Za 
električno energijo, ki ni več upravičena do podpor, lahko dobavitelji od proizvajalcev zahtevajo 
potrdila o izvoru in jih upoštevajo, ko v svojih računih in promocijskem gradivu končnim odjemalcem 
predstavijo prispevek obnovljive energije v skupno dobavljeni električni energiji. 
 
 
4. Kjer je to ustrezno, navedite informacije o tem, kako so strukturirani programi podpor, da se 
upoštevajo načini uporabe energije iz obnovljivih virov, ki omogočajo dodatne koristi, vendar so 
lahko tudi povezani z višjimi stroški, vključno z biogorivi, proizvedenimi iz odpadkov, ostankov, 
neživilske celuloze in lesne celuloze) (Člen 22 (1)(c) Direktive 2009/28/ES). 
 
Podporna shema za električno energijo iz obnovljivih virov je oblikovana tako, da se upoštevajo tudi 
določeni trajnostni kriteriji, da je električna energija upravičena do podpore,  v določenih primerih pa 
je bolj trajnostni pristop pri rabi obnovljivih virov upravičen do dodatnih bonusov: 

- Proizvodne naprave, ki izkoriščajo energetski potencial vodotokov lahko dobijo podpore le, 
če se zagotavlja ekološko sprejemljiv pretok vodotoka, 

- Električna energija proizvedena iz lesne biomase,  mora biti proizvedena ob sočasni izrabi 
vsaj dela toplote, da se doseže skupni izkoristek vsaj 60%. Če ima izrabljena lesna biomasa 
certifikat FCS ali PEFC je električna energija upravičena do 10% bonusa. 

- Proizvodne naprave na bioplin niso upravičene do podpor, če uporabljajo substrat, ki vsebuje 
več kot 40% prostorninskih odstotkov glavnih pridelkov njiv. 

 
V Sloveniji v letih 2009 in 2010 ni bilo proizvajalcev biogoriv iz odpadkov, ostankov, živilska ali lesne 
celuloze. 
 
V novem energetskem zakonu bo uveden poseben dodatek k ceni goriv, ki bo namenjen za pokritje 
višjih stroškov za proizvodnjo biogoriv glede na fosilna goriva. Mehanizem bo oblikovan tako, da 
bodo biogoriva iz odpadkov, ostankov in celuloze bolj spodbujana. 
 



 
5. Navedite informacije o delovanju sistema potrdil o izvoru za električno energijo, ogrevanje in 
hlajenje iz obnovljivih virov energije ter o ukrepih, sprejetih za zagotavljanje zanesljivosti in zaščite 
pred goljufijami v sistemu. (Člen 22(1)(d) Direktive 2009/28/ES). 
 
Energetski zakon določa v 64.f členu, da je potrdilo o izvoru električne energije dokument, ki 
omogoča proizvajalcem, da dokažejo, da je električna energija, ki so jo proizvedli, proizvedena v 
soproizvodnji z visokim izkoristkom oziroma iz obnovljivih virov energije. Potrdilo o izvoru se lahko 
prenese na drugo osebo oziroma se z njim izkazuje proizvodnjo električne energije iz soproizvodnje z 
visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov energije pri pridobitvi obratovalne podpore ali za 
zagotovljeni odkup električne energije. 
 
Potrdilo o izvoru lahko pridobi proizvajalec za električno energijo proizvedeno v  napravi za 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, ki ima veljavno deklaracijo in ki izkaže, da je v 
obdobju, na katero se nanaša potrdilo, proizvodna naprava obratovala tako, da je dosegala pogoje in 
predpisane zahteve. 
 
64.g člen Energetskega zakona določa, da potrdila o izvoru izdaja Agencija za energijo v upravnem 
postopku na zahtevo proizvajalca električne energije. Če pridobi proizvajalec za električno energijo iz 
proizvodne naprave podporo po Energetskem zakonu, se vsa potrdila o izvoru, ki jih je proizvajalec 
pridobil za električno energijo iz te naprave v času prejemanja podpor, prenesejo na Center za 
podpore. Vlada je z Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne 
energije (Uradni list RS, št. 8/09)  podrobneje uredila način izdaje potrdil o izvoru. 
 
Potrdilo o izvoru, ki ga izda pristojni izdajatelj v drugi državi članici Evropske unije na način in pod 
pogoji iz Direktive 2009/27 ES, ima v Republiki Sloveniji enako dokazno moč, kot potrdila o izvoru, ki 
jih izda Agencija za energijo. Zavrnitev priznanja potrdila o izvoru kot dokaza, mora temeljiti na 
objektivnih, preglednih in nediskriminatornih merilih. Oseba, ki je zavrnila priznanje potrdila o izvoru, 
ki ga je izdal pristojni izdajatelj v drugi državi članici Evropske unije, je dolžna na zahtevo Evropske 
Komisije, priznati potrdilo o izvoru. 
 
64.i člen Energetskega zakona določa, da Agencija za energijo vodi register potrdil o izvoru. Register 
mora vsebovati najmanj podatke o:  
 

- proizvedeni električni energiji po posameznih napravah za proizvodnjo električne energije,  
- potrdilih o izvoru, ki jih ima posamezen imetnik, vključno s podatkom o državi, v kateri je 
bilo posamezno potrdilo izdano, 

- vseh prenosih posameznega potrdila o izvoru, 
- uporabi potrdil o izvoru za dokazovanje, da je bila določena količina električne energije 

proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom ali iz obnovljivih virov (unovčenje potrdila) 
z vsemi podatki o unovčenem potrdilu in podatki o lastniku unovčenega potrdila, 

- seznam potrdil o izvoru, ki so bila izvožena in uvožena. 
 
Agencija za energijo je s splošnim aktom Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in 
načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije (Uradni list RS, št.  33/09) podrobneje 
določila način in pravila za vodenje registra potrdil o izvoru, pogoje za odprtje računa v registru, 
vodenje računa in zaprtje računa v registru ter način in obliko sporočanja podatkov o proizvodnji 
električne energije. 
 
6. Opišite spremembe v razpoložljivosti in uporabi virov biomase za energetske namene v 
predhodnih dveh letih. (Člen 22(1)(g) Direktive 2009/28/ES). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20098&objava=207%20
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&objava=1515


Preglednica 4:  Oskrba z biomaso za energetsko uporabo 
 

 Količina domačih 
surovin (*) 

Primarna 
energija v 
domačih 
surovinah 
(ktoe) 

Količina 
surovin, 
uvoženih iz 
EU (*) 

Primarna 
energija v 
količini 
surovin, 
uvoženih iz 
EU (ktoe) 

Količina surovin, 
uvoženih iz 
držav, ki niso 
članice EU (*) 

Primarna 
energija v 
količini 
surovin, 
uvoženih iz 
držav, ki 
niso članice 
EU (ktoe) 

 Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Leto 
2009 

Leto 
2010 

Oskrba z biomaso za ogrevanje in električno energijo: 

Neposredna oskrba z 
lesno biomaso iz 
gozdov in drugih 
gozdnih površin za 
proizvodnjo energije 
(sečnja itd.)** 

982.600 
m

3 a
 

1.104.046 
m

3 a
 

  4.712 
m

3
 

4.175 
m

3
 

  93.159 
m

3 b
 

109.172 
m

3 b
 

  

Posredna oskrba z 
lesno biomaso 
(ostanki in 
soproizvodi iz lesne 
industrije itd.)** 

c
 

            

Energetske rastline 
(trave itd.) in hitro 
rastoča drevesa 
(navedite) 

            

Kmetijski stranski 
proizvodi / predelani 
ostanki in ribiški 
stranski proizvodi ** 

            

Biomasa iz odpadkov 
(komunalnih, 
industrijskih itd.) ** 

d
 

234.354 
ton 

237.250 
ton 

          

Drugo (navedite)             

Oskrba z biomaso za promet: 

Navadne poljščine za 
biogoriva (navedite 
najpomembnejše 
vrste) 

            

Energetske rastline 
(trave itd.) in hitro 
rastoča drevesa za 
biogoriva (navedite 
najpomembnejše 
vrste) 

            

Drugo (navedite)              

 
* Količina surovin, če je mogoče, v m3 za biomaso iz gozdarstva in v tonah za biomaso iz kmetijstva in ribištva ter biomaso 
iz odpadkov 
** Opredelitev te kategorije biomase je treba razumeti v skladu s preglednico 7 dela 4.6.1 Odločbe Komisije C (2009) 5174, 
končne, o predlogi za nacionalne akcijske načrte za obnovljivo energijo v skladu z Direktivo 2009/28/ES  

a – Vir podatkov: Joint forest sector questionnaire (JFSQ) za leto 2010;  Vrednost vključuje količinsko 
proizvodnjo lesa za kurjavo iz gozdov. 
b – Vir podatkov: Joint forest sector questionnaire (JFSQ) za leto 2010; 



c – Količine lesnih ODPADKOV iz dejavnosti lesne industrije so zajete pod kategorijo biomasa iz odpadkov 
(komunalnih, industrijskih, itd.) – govorimo o odpadkih in ne o ostankih in soproizvodih. 
d – Kot biomasa iz odpadkov smo vzeli biološko razgradljive odpadke, določene v Prilogi 1 Uredbe o obdelavi 
biološko razgradljivih odpadkov (Ur.l. RS št. 62/2008). Direktiva 2009/28/ES namreč določa, da biomasa med 
drugim zajema tudi biološko razgradljive odpadke. 
e – Vrednost zajema količine biomase iz komunalnih in industrijskih odpadkov, ki so se v letih 2009 in 2010 
predelali po postopku R1 (Uporaba načeloma kot gorivo ali drugače za pridobivanje energije – Priloga 5 Uredbe 
o ravnanju z odpadki (Ur.l.RS št. 34/2008)). Vrednosti vključujejo tudi količine uvoženih (iz držav EU in držav 
izven območja EU) odpadkov, vendar natančnih podatkov o deležu uvožene biomase iz odpadkov, ki se predela 
po postropku R1, na SURS ne spremljamo. 

 
 

Preglednica 4a. Trenutna raba domačih kmetijskih zemljišč za gojenje rastlin, namenjenih 
proizvodnji energije (v ha) 

 

Raba zemljišč Površina (v ha) 

 Leto 2010 Leto 2009 

1. Zemljišča, ki se uporabljajo za navadne poljščine (pšenica, sladkorna pesa 
itd.) in oljnice (ogrščica, sončnice itd.) (podatki za ogrščico) 

6.464 4.424 

2. Zemljišča, namenjena hitro rastočim drevesom (vrbe, topoli). (testni nasad 
klonov vrb)  

4 4 

3. Zemljišča, namenjena drugim energetskim rastlinam, kot so trave (pisani 
čužki, proso, miskant), sirek. (Navedite najpomembnejše vrste) 

  

 
 
V Sloveniji je največ možnosti za proizvodnjo biodizla ali pa čistega rastlinskega olja. Osnovna 
surovina za proizvodnjo obeh navedenih biogoriv je olje, ki se pridobiva s stiskanjem semen oljne 
ogrščice.  
 
V Sloveniji je v letu 2010 proizvajal biodizel le en registriran proizvajalec, ki je proizvedel 20.561 ton 
biodizla. Za proizvodnjo biodizla je bila uporabljena oljna ogrščica iz Slovenije in uvoza.  
 
Konec leta 2009 se je začela poskusna proizvodnja biodizla v novem obratu z letno proizvodno 
zmogljivostjo okoli 50.000 ton. To pomeni spodbudo za proizvodnjo rastlin v Sloveniji, primernih za 
proizvodnjo biodizla. Ne glede na to bo potreba po surovinah večja od pridelave v Sloveniji, zato bo 
potrebna nabava surovin tudi v tujini. Kot surovina bodo v omenjenem obratu služila uvožena olja, 
odpadna jedilna olja in maščobe živalskega porekla, v manjši meri pa tudi doma pridelana semena 
(predvsem oljne ogrščice). 
 
 
7. Navedite informacije o vseh spremembah cen surovin in rabe zemljišč v državi članici v 
predhodnih dveh letih, ki so povezane s povečano uporabo biomase in drugih oblik energije iz 
obnovljivih virov. Navedite sklice na ustrezno dokumentacijo o teh vplivih v vaši državi, če je 
dokumentacija na voljo. (Člen 22(1) (h) Direktive 2009/28/ES). 
 
Podatkov o cenah nimamo.  
  
Z oljno ogrščico je bilo po podatkih Statističnega urada Slovenije v letih 2008 in 2009 posejanih 4.442 
ha oz. 4.424 ha, medtem ko je bilo v letu 2010 posejana nekoliko večja površina (6.464 ha), kar je ob 
pridelku 15.518 ton omogočilo proizvodnjo dobrih 5.000 ton biodizla. 
 



8. Opišite razvoj biogoriv, proizvedenih iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze, 
in njihov delež. (Člen 22(1)(i) Direktive 2009/28/ES).  

Preglednica 5: Proizvodnja in poraba biogoriv iz člena 21(2) (Ktoe) 

Biogoriva iz člena 21(2)
z
 Leto n-2 Leto n-1 

Proizvodnja – gorivo vrste X (navedite)   

Poraba – gorivo vrste X (navedite)   

Skupaj proizvodnja biogoriv iz člena 21(2)   

Skupaj poraba biogoriv iz člena 21(2)   

Delež (v %) goriv iz člena 21(2) v skupni količini OVE–P   

 
V Sloveniji v letih 2009 in 2010 ni bilo proizvajalcev biogoriv iz odpadkov, ostankov, živilska ali lesne 
celuloze. 
 
V novem energetskem zakonu bo uveden poseben dodatek k ceni goriv, ki bo namenjen za pokritje 
višjih stroškov za proizvodnjo biogoriv glede na fosilna goriva. Mehanizem bo oblikovan tako, da 
bodo biogoriva iz odpadkov, ostankov in celuloze bolj spodbujana. 
 
9. Navedite informacije o presoji vplivov proizvodnje pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv 
na biotsko raznovrstnost, vodne vire, kakovost vode in kakovost tal v vaši državi v predhodnih 
dveh letih. Navedite informacije o tem, kako so bili ti vplivi v vaši državi ocenjeni, s sklici na ustrezno 
dokumentacijo o njih. (Člen 22(1)(j) Direktive 2009/28/ES). 
 
Ocene vplivov nimamo. 
 
10. Ocenite neto prihranke emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe energije iz obnovljivih virov 
(člen 22 (1)(k) Direktive 2009/28/ES). 
 

Preglednica 6: Ocenjeni prihranki emisij toplogrednih plinov iz uporabe  
energije iz obnovljivih virov (t CO2ekv.) 

Okoljski vidiki Leto n-2 Leto n-1 

Skupaj ocenjeni neto prihranki emisij toplogrednih plinov iz 
uporabe energije iz obnovljivih virov

aa
 

1308000 1505000 

– Ocenjeni neto prihranki toplogrednih plinov iz uporabe 
električne energije iz obnovljivih virov 

1560 1580 

– Ocenjeni neto prihranki toplogrednih plinov iz uporabe energije 
iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje 

1200000 1350000 

– Ocenjeni neto prihranki toplogrednih plinov iz uporabe energije 
iz obnovljivih virov v prometu  

107000 154100 

 
                                                                        
z
 Biogoriva, proizvedena iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze. 

aa
 Prispevek plina, električne energije in vodika iz obnovljivih virov energije je treba navesti glede na končno uporabo 

(električna energija, ogrevanje in hlajenje ali promet) in se lahko v skupnih ocenjenih neto prihrankih toplogrednih plinov 
šteje le enkrat. 



11. Navedite (za predhodni dve leti) in ocenite (za naslednja leta do leta 2020) presežek oziroma 
primanjkljaj pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov v primerjavi z okvirno usmeritvijo, ki bi ga 
lahko prenesli v druge države članice in/ali tretje države ali uvozili iz njih, ter navedite ocenjeno 
možnost za skupne projekte do leta 2020. (Člen 22 (1)(l) in (m) Direktive 2009/28/ES).  
 

Preglednica 7: Dejanski in ocenjeni presežek in/ali primanjkljaj (–) pri proizvodnji energije iz 
obnovljivih virov v primerjavi z okvirno usmeritvijo, ki bi ga lahko prenesli v druge države članice 

in/ali tretje države ali iz njih, v *država članica+ (ktoe)bb,cc 

 Leto 
(2009) 

Leto 
(2010) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dejanski/ocenjeni 
presežek ali 

primanjkljaj pri 
proizvodnji  

0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

11.1. Navedite podrobnosti o statističnih prenosih, skupnih projektih in pravilih odločanja za 
skupne programe podpore.  

Statistični prenosi niso bili opravljeni. 
 
12. Navedite informacije o tem, kako je ocenjen delež biološko razgradljivih odpadkov v odpadkih, 
uporabljenih za proizvodnjo energije, ter o sprejetih ukrepih za izboljšanje in preverjanje takšnih 
ocen. (Člen 22(1)(n) Direktive 2009/28/ES).  
 
V Sloveniji v letih 2009 in 2010 ni bilo proizvajalcev biogoriv iz odpadkov, ostankov, živilska ali lesne 
celuloze. 
 
V novem energetskem zakonu bo uveden poseben dodatek k ceni goriv, ki bo namenjen za pokritje 
višjih stroškov za proizvodnjo biogoriv glede na fosilna goriva. Mehanizem bo oblikovan tako, da 
bodo biogoriva iz odpadkov, ostankov in celuloze bolj spodbujana. 
 
 
Upoštevajte poziv državam članicam, naj v prvem poročilu o napredku (poročilo 2011) navedejo 
svoje namene v zvezi z vprašanji, ki jih obravnava člen 22(3) (a)–(c). Države članice lahko navedejo 
tudi katere koli druge informacije, ki so po njihovem mnenju ustrezne za določeno stanje v razvoju 
energije iz obnovljivih virov v posamezni državi članici. 
 
V zvezi z vprašanji iz člena 22(3) (a)-(c) v Sloveniji: 

(a) za enkrat ne nameravamo ustanoviti upravnega organ, ki je pristojen za obdelavo vlog za 
izdajo dovoljenja, certificiranje in licenciranje za obrate za obnovljivo energijo ter zagotavlja 
pomoč vlagateljem. Te naloge so razdeljene med Ministrstvo za gospodarstvo 
(www.mg.gov.si), Ministrstvo za okolje in prostor (www.mop.gov.si), Agencijo Slovenije za 
energijo (www.agen-rs.si) ter Borzenom (www.borzen.si). Podatki in informacije so dostopni 
na spletnih straneh teh institucij; 

(b) prav tako trenutno ne nameravamo zagotoviti samodejne odobritve vlog za načrtovanje in 
dovoljenje za obrate za obnovljivo energijo, če organ za izdajo dovoljenj ne odgovori v 
določenem roku; 

                                                                        
bb

 Za navedbo presežka pri proizvodnji v dveh letih pred predložitvijo poročila uporabite dejanske številke, za naslednja leta 

do leta 2020 pa ocene. Država članica lahko v vsakem poročilu popravi podatke iz prejšnjih poročil. 
cc

 Pri vpisovanju primanjkljaja pri proizvodnji v preglednico označite ta primanjkljaj z uporabo negativnih številk (npr. –x 

ktoe) 

http://www.borzen.si/


(c) pripravljamo pa projekt, kjer bodo jasne geografske lokacije, ki so primerne za izkoriščanje 
energije iz obnovljivih virov pri načrtovanju rabe zemljišč ter vzpostavitev daljinskega 
ogrevanja in hlajenja. Podatkovna baza se še polni, zato podatki še manjkajo, vendar je so 
trenutno dostopni podatki že dosegljivi vsem zainteresiranim na spletni strani 
http://www.engis.si. 

 
 


