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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. 2013 in 2014) (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 2013 Leto 2014 

OVE – O in H2 (v %) 33,69% 33,27% 

OVE – E3 (v %) 33,09% 33,94% 
OVE – P4 (v %) 3,46% 2,58% 

Skupni delež OVE5 (v %) 22,54% 21,90% 
Od tega iz mehanizma 
sodelovanja6 (v %) 

  

Presežek za mehanizem 
sodelovanja7 (v %) 

  

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

 Leto 2013 Leto 2014 
(A) Končna bruto poraba OVE za ogrevanje in 
hlajenje 

655,6  589,7  

(B) Končna bruto poraba električne energije iz 
OVE 

408,9  417,2  

(C) Končna bruto poraba energije iz OVE v 
prometu 

62,1  46,1  

(D) Skupna bruto poraba OVE9 1.126,6  1.052,9  
(E) Prenos OVE v druge države članice 0,0  0,0  

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

0,0  0,0  

(G) Prilagojena poraba OVE za cilj (D) – (E) + (F) 1.126,6  1.052,9  

 

                                                 
1 Omogoča primerjavo s  preglednicama 3 in 4a v nacionalnih akcijskih načrtih za  obnovljive vi re energi je (NA OVE).   
2 Delež obnovljive energije za ogrevanje in hlajenje (O in H): končna bruto poraba energi je i z obnovl jivih vi rov 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 energi je za  ogrevanje in hla jenje. Uporabl ja  se enaka metodologi ja  kot v preglednici  3 v NA OVE. 
3
 Delež obnovljive energije v elektroenergetiki (E): končna bruto poraba električne energi je i z obnovl jivih vi rov 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 e lektrične energi je. Uporabl ja  se enaka metodologi ja  kot v preglednici  3 v NA OVE.  
4 Delež obnovljive energije v prometu (P): končna porabljena energi ja  i z obnovl jivih vi rov 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). Uporabl ja  se enaka metodologi ja  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. 
9V skladu s členom 5(1) Direktive 2009/28/ES se pl in, električna energi ja  in vodik i z obnovl jivih vi rov energi je 
upoštevajo le enkrat. Dvojno š tetje ni  dovol jeno.  
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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 2013 Leto 2014 
MW GWh MW GWh 

Hidroenergija11: 1.299,0  4.324,8  1.296,0  4.377,8  

neprečrpana 1.119,0  4.338,3  1.116,0  4.390,1  
<1 MW 120,0  231,5  119,0  210,8  

1 MW–10 MW 41,0  202,4  38,0  178,2  

>10 MW 958,0  3.904,4  959,0  4.001,1  
prečrpana  180,0    180,0    

mešana12 0,0  0,0  0,0  0,0  
Geotermalna 0,0  0,0  0,0  0,0  

Sončna energija: 187,0  215,1  223,0  256,8  
fotovoltaična 187,0  215,1  223,0  256,8  

koncentrirana 
sončna energija 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Plimovanje, valovi, 
morje 

0,0  0,0  0,0  0,0  

Vetrna energija: 4,0  4,0  4,0  5,3  

na kopnem     
na morju     

Biomasa13:  59,0  259,8  62,0  254,6  
trdna biomasa 30,0  118,8  30,0  124,8  

bioplin 28,0  140,9  31,0  129,7  
tekoča biogoriva 1,0  0,0  1,0  0,0  

SKUPAJ 1.549,0  4.803,7  1.585,0  4.894,5  

od tega 
soproizvodnja 
toplote in električne 
energije 

 256,6   254,3  

 
 

                                                 
10 Omogoča primerjavo s  preglednico 10a v nacionalnih akci jskih načrtih za  obnovl jivo en ergi jo. 
11 Normal izi rano v skladu z Direktivo 2009/28/ES in metodologi jo Eurostata . 
12 V skladu z novo metodologi jo Eurostata. 
13 Upoštevajo se le ti s ta , ki  i zpolnjujejo vel javna tra jnostna meri la , prim. zadnji  pododstavek člena  5(1) 
Direktive 2009/28/ES. 
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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 2013 Leto 2014 

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

30,4  

 
 
30,9  

Sončna energija 10,5  10,9  

Biomasa16: 614,7  547,9  
trdna biomasa 603,6  537,4  

bioplin 11,1  10,5  
tekoča biogoriva 0,0  0,0  

Obnovljiva energija 
iz toplotnih črpalk: 

– od tega 
aerotermalna 
– od tega 
geotermalna 
– od tega 
hidrotermalna 

 

0,0  

SKUPAJ 
655,6  

 
589,7  

Od tega DO17   

Od tega biomasa v 
gospodinjstvih18 528,7  

 
439,6 

 

                                                 
14 Neposredna uporaba in da l jinsko ogrevanje i z člena  5(4) Direktive 2009/28/ES. 
15 Omogoča primerjavo s  preglednico 11 v nacionalnih akci jskih načrtih za  obnovl jivo energi jo.  
16 Upoštevajo se le ti s ta , ki  i zpolnjujejo vel javna tra jnostna meri la , prim. zadnji  po dodstavek člena  5(1) 

Direktive 2009/28/ES. 
17 Da l jinsko ogrevanje (DO) in/ali hlajenje v skupni  porabi  ogrevanja  in hla jenja  i z obnovl jivih vi rov (DO –OVE). 
18 V skupni  porabi  ogrevanja  in hla jenja  i z obnovl jivih vi rov.  
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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 2013 Leto 2014 
Bioetanol/ bio-ETBE 5,5 6,0 

Od tega biogoriva21 člen 21(2) 5,5 6,0 
Od tega uvoženo22 5,5 6,0 

Biodizel 52,4 36,4 

Od tega biogoriva23 člen 21(2) 52,4 36,4 
Od tega uvoženo24 50,9 36,4 

Vodik iz obnovljivih virov   
Obnovljiva električna energija  4,1 3,7 

Od tega cestni promet   
Od tega necestni promet 4,1 3,7 

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

  

Od tega biogoriva25 člen 21(2)   

SKUPAJ 62,1 46,1 

 
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. 
 
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 

Na podlagi 

novega 

Energetskega 

zakona (EZ-1) 

(uradni l ist RS, 

št. 17/14)  je 

predvidene 

prenova 

podporne 

sheme iz leta 

2009. Uvaja se 

Ukrep se še ne 

izvaja, ker so 

bile spremembe 

sheme 

priglašene maja 

2015 Komisiji, ki 

še ni podala 

soglasja za 

njeno izvajanje. 

Prenovljena 

shema bi se 

                                                 
19 Pri  biogorivih se upoštevajo le tista, ki  i zpolnjujejo tra jnostna meri la , prim. zadnji  pododstavek člena  5(1). 
20 Omogoča primerjavo s  preglednico 12 v NA OVE. 
21 Biogoriva , ki  so vkl jučena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES.  
22 Od celotne kol ičine bioetanola  / bio -ETBE. 
23 Biogoriva , ki  so vkl jučena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES. 
24 Od celotne kol ičine biodizla . 
25 Biogoriva , ki  so vkl jučena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES.  
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konkurenčni 

postopek za 

vstop v 

podporno 

shemo v skladu 

s Smernicami za 

državno pomoč 

za varstvo 

okolja in 

energijo za 

obdobje 2014-

2020. 

izvajala do 

konca leta 2019, 

kot je bila 

odobrena 

prvotna shema. 

2. Podpore za 

energetsko 

sanacijo stavb 

(OP EKP, 

potrjen 

decembra 2014) 

finančne 

spodbude: 

subvencije za 

investicije 

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

široka raba  sedanji/ 

dopolnjuje 

ukrep 4 iz AN 

OVE 

od leta 2014 

3. Shema za 

prenovo javnih 
stavb v  okviru 
projektov 

energetskega 
pogodbeništva 
(DSEPS, OP EKP) 

programski 

dokument: 
finančni 
instrumenti  

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

široka raba, 

zlasti javni 

sektor 

načrtovan/ 

dopolnjuje 

ukrep št. 28 iz 

AN OVE 

od leta 2014 

4. Podpore za 

vgradnjo 

sistemov 

ogrevanja na 

OVE (OP EKP, 

potrjen 

decembra 2014) 

finančne 

spodbude: 

subvencije za 

investicije 

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

gospodarske 

družbe in 

samostojni 

podjetniki  

sedanji/ 

dopolnjuje 

ukrep 4 iz AN 

OVE 

od leta 2014 

5. Dolgoročna 

strategija za 

spodbujanje 

naložb 

energetske 

prenove stavb  

(DSEPS, sprejeta 

oktobra 2015) 

programski 

dokument: 

sklop 

instrumentov 

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

široka raba  sedanji/ 

dopolnjuje 

ukrep 4 iz AN 

OVE 

od leta 2015 

6. Podpore za 

izgradnjo 

daljinskih 

sistemov na 

lesno biomaso  

(OP EKP, 

potrjen 

decembra 2014) 

finančne 

spodbude: 

subvencije za 

investicije 

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

gospodarske 

družbe in 

samostojni 

podjetniki  

sedanji/ 

dopolnjuje 

ukrep 5 iz AN 

OVE 

od leta 2014 

7. Podpore za 

demonstracijske 

projekte 

celovite 

energetske 

finančne 

spodbude: 

subvencije za 

investicije 

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

široka raba  sedanji/ 

dopolnjuje 

ukrep 6 iz AN 

OVE 

od leta 2014 
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sanacije stavb  

(OP EKP, 

potrjen 

decembra 2014) 

8. Akcijski načrt 

za skoraj nič-

energijske 

stavbe za 

obdobje do leta 

2020 (AN sNES; 

sprejet aprila 

2015) 

programski 

dokument: 

sklop 

instrumentov 

povečanje rabe 

obnovljivih 

virov za 

ogrevanje 

široka raba  sedanji/ 

dopolnjuje 

ukrep 27 iz AN 

OVE 

od leta 2015 

9. Podpore za 

naložbe v 

kmetijska 

gospodarstva  

(podukrep 

M04.1, PRP 

2015-2020) 

finančne 

spodbude: 
subvencije za 
investicije 

povečanje 

proizvodnje 

električne 

energije in 

toplote iz OVE 

kmetijska 

gospodarstva 

sedanji/ 

nadomešča 

ukrepa št. 13 in 

15 iz AN OVE 

sprejet 2014, v 

izvajanju od leta 

2015 

10. Podpore za 

naložbe v 

predelavo/tržen

je in/ali  razvoj 

kmetijskih 

proizvodov (PRP 

2015-2020, 

podukrep 

M04.2) 

finančne 

spodbude: 
subvencije za 
investicije in 

povratne 
finančne 
pomoči  

povečanje 

proizvodnje 

električne 

energije in 

toplote iz OVE, 

povečanje 

proizvodnje 

bioplina 

kmetijska 

gospodarstva in 

mikropodjetja 

sedanji/ 

nadomešča 

ukrepa št. 13 in 

15 iz AN OVE 

sprejet 2014, v 

izvajanju od leta 

2015 

11. Podpore za 

naložbe v 

vzpostavitev in 

razvoj 

nekmetijskih 

dejavnosti 

(podukrep 

M06.4, PRP 

2015-2020,) 

finančne 
spodbude: 

povratne 
finančne 
pomoči  

povečanje 

proizvodnje 

električne 

energije in 

toplote iz OVE  

 

kmetijska 

gospodarstva in 

mikro ter mala 

podjetja v 

naseljih do 

5.000 

prebivalcev 

sedanji/ 

nadomešča 

ukrep št. 16 in 

17 iz AN OVE 

sprejet 2014, v 

izvajanju od leta 

2015 

12. Podpore za 
naložbe v 
gozdarske 

tehnologije ter 
predelavo, 
mobilizacijo in 
trženje gozdnih 

proizvodov 
(podukrep 
M06.4, PRP 
2015-2020) 

finančne 
spodbude: 
subvencije za 

investicije in 
povratne 
finančne 
pomoči  

povečanje 

proizvodnje 

goriv iz lesne 

biomase: 

sekancev 

peletov, 

briketov ali  drv 

gospodarske 

družbe, 

zadruge, 

samostojni 

podjetniki 

posamezniki ter 

kmetije/samo 

mikro ali  mala 

podjetja 

sedanji/ 

nadomešča  

ukrep št. 14 iz 

AN OVE 

sprejet 2014, v 

izvajanju od leta 

2015 

13. Strategija 

razvoja 
prometa v 
Republiki 

Sloveniji, ki jo je 

programski 

dokument: 
sklop 
instrumentov 

Izboljšanje 

učinkovitosti 

rabe energije/ 

zmanjšanje rabe 

energije  v 

promet  ni v AN OVE od leta 2015 
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sprejela Vlada 
Republike 

Slovenije leta 
2015 

prometu 

14. Obvezna 
uporaba 
obnovljivih 

virov energije, 
soproizvodnje 
in odvečne 
toplote v 

sistemih 
daljinskega 
ogrevanja (EZ-1, 

322. člen) 

regulativni 
ukrep 

povečanje rabe 

OVE  

sistemi 

daljinskega 

ogrevanja 

sedanji/ 

nadomešča 

ukrep št. 28 iz 

AN OVE 

sprejet leta 

2014/ 

obveznost od 

leta 2020 

 
* Navedite, ali  gre (predvsem) za regulativni, finančni ali  nezavezujoč (tj. kampanja za obveščanje) 

ukrep. 
** Ali je pričakovani rezultat sprememba ravnanja, nameščena zmogljivost (MW, t/leto), proizvedena 
energija (ktoe)? 

*** Kdo so cil jne osebe: vlagatelji , končni uporabniki, javna uprava, načrtovalci, arhitekti, instalaterji itd. 
oziroma katera je cil jna dejavnost / sektor: proizvodnja biogoriv, uporaba živalskega gnoja za 
proizvodnjo energije itd.? 
**** Ali ta ukrep nadomešča ali  dopol njuje ukrepe v preglednici 5 iz NA 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).  

 
379. člen Energetskega zakona (EZ-1) določa izjeme, ki veljajo za fizične osebe, ki proizvajajo 
električno energijo v proizvodnih napravah do 50 kW. Po tem členu lahko dejavnost 
proizvodnje električne energije z eno proizvodno napravo na obnovljive vire energ ije ali za 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom z nazivno močjo do 50 kW opravlja tudi fizična oseba), ki 
je vpisana v Register fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne pri Agenciji za 
javno pravne evidence in storitve in jim zaradi tega ni potrebno odpreti podjetja. 
 
Podobno kot v dosedanji Uredbi o energetski infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/10) bodo veljale 
tudi v prenovljeni uredbi, ki je v pripravi, poenostavitve  postopka za postavitev elektrarn na 
obnovljive vire energije, ki so montirane na ali v stavbe za elektrarne do 50 kW, ker zanje ne bo 
potrebno gradbeno dovoljenje. 
 
Pripravlja se uredba s katero bo urejeno področje samooskrbe z električno energijo, ki bo 
podlaga za uvedbo načina obračunavanja električne energije net-metering za odjemalce 
električne energije, ki si bodo postavili proizvodne naprave OVE za samooskrbo.  
 
EZ-1 iz leta 2014, je ukinil obvezo pridobitve energetskega dovoljenja za vse energetske 
objekte (med drugim tudi kotle na lesno biomaso in sisteme daljinskega ogrevanja na OVE) 
razen za elektrarne nad 1 MW. Prav tako je bila odpravljena obveza po pridobitvi licenco za 
opravljanje energetske dejavnosti. 
 
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 
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stroškov, povezanih s priključitvijo na omrežje in širitvijo omrežja. (Člen 22(1)(f) Direktive 
2009/28/ES). 
 
Ukrepe za zagotavljanje prenosa in distribucije električne energije, proizvedene iz obnovljivih 
virov energije, ter glede prevzemanja in delitve stroškov, povezanih s priključitvijo na omrežje 
in širitvijo omrežja določa EZ-1 v členih 269 do 371: 
 
Elektrooperater ne sme zavrniti soglasja za priključitev na omrežje invest itorju naprave za 
proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom samo iz razloga, da bi priključitev elektrooperaterju povzročila nastanek 
nesorazmernih stroškov. Stroške vseh analiz za izdajo soglasja za priključitev na omrežje nosi 
elektrooperater. 
 
Stroške izdelave priključnega voda od proizvodne naprave do omrežja elektrooperaterja nosi 
investitor naprave za proizvodnjo električne energije na obnovljive vire oziroma s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom. 
 
Investitor proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov oziroma s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom ne nosi stroškov morebitnih okrepitev obstoječega 
prenosnega ali distribucijskega omrežja, ki so potrebne zaradi priključi tve proizvodne naprave.  
Če investitor proizvodne naprave v sporazumu z elektrooperaterjem prevzame stroške 
okrepitve in razširitve omrežja, mora elektrooperater takoj začeti izvajati potrebne aktivnosti 
za okrepitev in razširitev omrežja. Način povrnitve vloženih sredstev se uredi s posebno 
pogodbo, ki se sklene po sprejetju naložbenega načrta elektrooperaterja in po izdaji odločbe 
regulativne agencije o regulativnem okviru za ta naložbeni načrt.  
 
Elektrooperater mora vsaki dve leti posredovati ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročilo 
o priključevanju proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo toplote in 
električne energije na omrežje.  
 
Elektrooperater mora zagotavljati prenos in distribucijo električne energije, proizvedene iz 
obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom.  
 
Elektrooperater mora pri svojih aktivnostih uravnavanja delovanja omrežja na podlagi 
preglednih in nediskriminatornih pravil dajati prednost proizvodnim napravam na obnovljive 
vire in soproizvodnji z visokim izkoristkom, če to omogoča varno delovanje 
elektroenergetskega sistema. 
 
Elektrooperater mora investitorjem v proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov oziroma v proizvodne naprave s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se 
želijo priključiti na omrežje, priskrbeti zahtevane celovite in potrebne informacije, med drugim: 
- celovito in podrobno oceno stroškov, povezanih s priključitvijo na omrežje;  
- razumen in točen časovni razpored za prejemanje in obdelavo vlog za priključitev na 
omrežje; 
- razumen okvirni časovni razpored za vsako predlagano priključitev na omrežje.  
 
V sistemskih obratovalnih navodilih mora elektrooperater za priključitev proizvodnih naprav za 
proizvodnjo električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov, 
katerih nazivna električna moč ne presega 10 MW, določiti načine določanja priključnih mest 
ter na podlagi operaterjevih obvez za zagotavljanje zanesljivega delovanja omrežja določiti 
zahteve za tehnično opremljenost naprav, na podlagi katerih jim bo izdano soglasje za 
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priključitev na omrežje. Za proizvodne naprave, večje od 10 MW, se zahteve po tehnični 
opremljenosti proizvodnih naprav za zagotovitev zanesljivega delovanja omrežja določijo v 
državnem prostorskem načrtu za posamezno proizvodno napravo.  
 
V okviru sistemskih obratovalnih navodil mora elektrooperater določiti standardna pravila za 
določanje stroškov tehnične izvedbe priključka od proizvodne naprave, ki oddaja električno 
energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije, ali iz soproizvodnje z visokim izkoristkom v 
omrežje, do priključitve na omrežje. Ta pravila morajo biti objektivna, pregledna in 
nediskriminatorna ter morajo za proizvodne naprave z močjo do 10 MW temeljiti na enakih 
izhodiščih, kot se uporabljajo za priključevanje odjemalcev električne energije. Za proizvodne 
naprave z močjo do 1 MW se sistemskih obratovalnih navodilih, določijo normirani faktorji 
stroška priključitve na omrežje. 
 
Na zahtevo investitorja proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov ali iz 
soproizvodnje z visokim izkoristkom, katere nazivna električna moč presega 10 MW in za 
katero je bil sprejet državni prostorski načrt, je elektrooperater, na katerega omrežje naj bi se 
izvedla priključitev, dolžan v 60 dneh od prejema vloge, pripraviti celovito in podrobno oceno 
stroškov priključitve ter terminski plan za izvedbo priključitve na omrežje.  
 
Oceno stroškov za priključke iz prejšnjega odstavka je treba pripraviti z upoštevanjem 
objavljenih standardnih pravil elektrooperaterja za določanje stroškov tehnične izvedbe 
priključka, ki morajo biti objektivna, pregledna in nediskriminatorna.  
 
Če se investitor z oceno stroškov in terminskim planom ne strinja, lahko pripravi svoj predlog 
za priključitev. Če elektrooperater predloga investitorja ne sprejme, o oceni stroškov in o 
terminskem planu odloči Agencija za energijo. 
 
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: 
 
EZ-1 je določil, da se izvede prenova za slovenske shema za podpiranja proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom. Dodane so bile 
nove določbe,  glede dodatnih virov za zagotavljanje sredstev za podpore in za uvedbo novega 
postopka za vstopanje novih proizvodnih naprav v podporno shemo na podlagi  
konkurenčnega postopka v okviru razpisov Agencije za energijo.  Spremembe  Energetskega 
zakona in predvidena nova uredba, ki bo urejala postopek izvedbe izbirnega postopka in 
določanja višine podpor za proizvodne naprave  na obnovljive vire in za soproizvodnjo z 
visokim izkoristkom so bile priglašene Evropski komisiji.  
 
EZ-1 določa, da Vlada Republike Slovenije vsako leto ob sprejemu letne energetske bilance 
sprejme načrt za izvajanje podporne sheme v prihodnjem letu in določi vire za zagotovitev 
dodatnih sredstev za podpore. 
 
Agencija za energijo mora izvesti postopek v skladu z določbami 373. člena in 374. člena EZ -1.  
 
Prijavitelj projekta za vstop v podporno shemo bo moral na razpi su sporočiti kakšno 
proizvodno napravo je pripravljen zgraditi in za kakšno obliko in višino podpore kandidira:  
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- zagotovljeni odkup električne energije samo  za naprave do 500 kW, investitorjeva 
ponudba mora vsebovati ceno električne energije, ki ne sme biti višja od referenčne 
cene, ki bo za vsako tehnologijo določena v Uredbi o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije ali  

- finančna pomoči za tekoče poslovanje  (v nadaljnjem besedilu: obratovalna podpora) 
investitorjeva ponudba bo morala vsebovati ceno električne energije, ki ne sme biti 
višja od referenčne cene, ki bo za vsako tehnologijo določena v Uredbi o podporah 
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, na podlagi katere bo 
določena premija v odvisnosti od cene, ki jo bo za primerljivo električno energijo 
mogoče doseči na trgu z električno energijo.  

 
Trajanje zagotavljanja podpor bo določeno v odločbi o dodelitvi podpore in sicer 15 let za nove 
proizvodne naprave OVE in 10 let za nove proizvodne naprave SPTE.  
 
Podpore v obliki zagotovljenega odkupa se bodo izplačevale za neto proizvedeno električno 
energijo, za katero bo center za podpore prejel potrdila o izvoru. Premije se bodo izplačevale 
za elektriko, ki jo bodo proizvajalci sami prodali na trgu. 
 
Program spodbujanja izrabe OVE v gospodinjstvih  
 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, dodeljuje nepovratne finančne spodbude za naložbe v 
izrabo OVE v eno- in dvostanovanjskih stavbah od leta 2008,  v večstanovanjskih stavbah pa od 
leta 2009. V obdobju 2013 – 2014 so bili objavljeni štirje javni pozivi26, spodbude pa so se na 
področju izrabe OVE dodeljevale za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave 
za centralno ogrevanje na lesno biomaso in toplotnih črpalk za pripravo sanitarne tople  vode 
in/ali centralno ogrevanje ter za priključitev stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE. Nabori 
ukrepov se sicer glede na leto in razpis nekoliko razlikujejo. Sredstva za nepovratne spodbude 
se zbirajo s pomočjo prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti, od leta 
2014 dalje pa Eko sklad v omenjene razpise vključuje tudi sredstva iz Podnebnega sklada.    
 
Leta 2013 je Eko sklad za naložbe v izrabo OVE v gospodinjstvih izplačal 10,7 milijonov evrov, 
od tega polovico za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso (KNLB; preglednica 3). Naložbe 
so pripomogle k proizvodnji 189,6 GWh toplote iz OVE na leto, k čemur dobrih 80 % prispevajo 
KNLB. Leta 2014 je Eko sklad za ukrepe izrabe OVE izplačal kar 44,6 % manj nepovratnih 
sredstev kot leto prej oz. dobrih 5,9 milijonov evrov, od tega največ, 52 %, za vgradnjo 
toplotnih črpalk za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Proizvodnja toplote iz OVE je 
ocenjena na 80,8 GWh na leto, kar je kar 57,4 % manj kot leto prej. Največ, dobri dve tretjini 
proizvedene toplote spet prispevajo KNLB.       
 
Program spodbujanja energetske izrabe lesne biomase 
 
V gospodinjstvih se energetska izraba lesne biomase spodbuja z dodeljevanjem nepovratnih 
sredstev Eko sklada, ki je podrobneje opisano v predhodni točki . Leta 2013 je Eko sklad za 
vgradnjo KNLB izplačal 5,4 milijonov evrov, leto kasneje pa samo 2 milijona evrov oz. 62,5 % 
manj (preglednica 3). V približno enaki meri je manjša tudi proizvedena toplota  novih naprav.   
 
Zasebnim pravnim osebam so bila v obdobju 2013 – 2014 še namenjena nepovratna sredstva 
za izrabo lesne biomase iz Kohezijskega sklada v okviru Trajnostne energije, šeste razvojne 

                                                 
26

 Za eno- in dvostanovanjske stavbe ali  stanovanja v tri - in večstanovanjskih stavbah javna poziva 
18SUB-OB13 in 24SUB-OB14, za večstanovanjske stavbe pa javna poziva 19SUB-OB13 in 25SUB-OB14. 
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prioritete v sklopu Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP 
ROPI) 2007−2013. V okviru razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3) je bilo leta 2013 z 1,6 milijoni evrov (preglednica 3) 
podprtih 28 projektov, leto kasneje pa je 23 projektov skupaj prejelo 2,5 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev. Proizvodnja toplote iz OVE je zaradi naložb izvedenih leta 2013 ocenjena 
na 15 GWh na leto, naložbe, izvedene leto kasneje, pa so prispevale nadaljnjih 41,7 GWh 
toplote iz OVE na leto. Nepovratna sredstva so se sicer dodeljevala za vgradnjo kotlovske 
naprave na lesno biomaso moči najmanj 150 kW in največ 10 MW ter izgradnjo oz. 
posodobitev (obstoječega) mikro sistema daljinskega ogrevanja, del operacije pa so lahko bili v 
primeru, da se je s tem izboljšala gospodarnost proizvodnje toplote, tudi solarni sistemi za 
pripravo tople sanitarne vode v poletnem času.  
 
Iz Kohezijskega sklada so lahko podjetja prejela nepovratna sredstva tudi v okviru razpisa za 
sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3) , in 
sicer je bilo mogoče sredstva pridobiti za izgradnjo sistemov daljinskega ogrevanja na lesno 
biomaso (DOLB) s kotlovsko kapaciteto največ do 20 MW, razširitev omrežja pri obstoječem 
DOLB oziroma daljinskem sistemu, ki uporablja geotermalno energijo, z  ali brez dograditve 
dodatnih kotlov na lesno biomaso, in izgradnjo mikro sistema DOLB.  Leta 2013 je bilo 
izplačanih 1,5 milijonov evrov (preglednica 3), proizvodnja toplote iz OVE pa je ocenjena na 
10,1 GWh na leto. Leto kasneje so prijavitelji za svoje naložbe prejeli 3,9 milijonov evrov, 
predvidena proizvodnja toplote iz OVE pa je 15,9 GWh na leto. 
 
V okviru obeh razpisov bo nekaj projektov izvedenih tudi še leta 2015, in sicer bosta izplačana 
predvidoma še 2 milijona nepovratnih sredstev, proizvodnja toplote iz OVE pa je ocenjena na 
23,5 GWh na leto. 
 
V letu 2014 je bilo sicer potrjeno tudi nadaljevanje izvajanja ukrepa za obdobje do leta 2020 z 
nekaj spremembami. Podpora izrabi OVE je namreč predvidena v okviru prednostne osi 04, 
Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, v okviru Operativnega programa 
za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−202027 (OP EKP). Pri spodbujanju 
proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov, so predvidene tako podpore 
vlaganjem v izrabo OVE za proizvodnjo toplote (KNLB, DOLB, sprejemniki sončne energije itd.) 
kot tudi investicijske podpore za izgradnjo novih manjših objektov za proizvodnjo električne 
energije iz OVE (male HE, energija vetra, energija sonca itd.). V okviru spodbujanja energetske 
učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju, pa je vgradnja naprav za 
izrabo OVE predvidena v sklopu celovite sanacije stavb. Poleg tega so spodbude za izrabo OVE 
predvidene tudi pri spodbujanju podjetništva v okviru prednostne osi 03, Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, in sicer pri izboljšanju energetske in 
snovne učinkovitosti podjetij z namenom povečanja dodane vrednosti MSP.        
 
Programi velikih zavezancev 
 
Za vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso je bilo mogoče v obdobju 2013 – 2014 pridobiti 
tudi nepovratna sredstva v okviru programov velikih zavezancev. V skladu z Ure dbo o 
zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih28 so morali namreč veliki dobavitelji 

                                                 
27

  http://www.energetika-portal.si/fi leadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-

2020_cistopis_web.pdf  
28

 Ur. l . RS, št. 114/09, 22/10 - EZ-D, 57/11 in 17/14 - EZ-1 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/novice/op_2014-2020/op_2014-2020_cistopis_web.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20095214
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20112649
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2014538
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toplote29 in veliki dobavitelji električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje 30 z 
izvajanjem programov za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih zagotoviti 
prihranek v višini najmanj 1 % letno glede na dobavljeno energijo ali gorivo v predhodnem letu. 
Eden od možnih ukrepov, ki so ga lahko podprli dobavitelji, je bila tudi zamenjava kotlov na vse 
vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin, poleg tega pa so bila nepovratna 
sredstva namenjena tudi vgradnji sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih 
naprav za proizvodnjo toplote iz OVE v javnem sektorju in industriji. Ločeni podatki za KNLB v 
okviru prvega ukrepa niso na voljo, za drugi sklop ukrepov pa je bilo leta 2013 namenjenih 0,6, 
leto kasneje pa 0,35 milijona evrov31 nepovratnih sredstev (preglednica 3). Podatkov o učinkih 
programa na proizvodnjo toplote iz OVE ni. 
 
Konec leta 2014 je bila nato sprejeta nova Uredba o zagotavljanju prihrankov energije 32, v 
skladu s katero morajo prihranke energije pri končnih odjemalcih dosegati vsi njihovi 
dobavitelji električne energije, toplote, plina ter tekočih in trdnih goriv. Zavezanci lahko svoje 
obveznosti izpolnijo z doseganjem prihrankov energije, in sicer tudi zaradi izvajanja naložb v 
izrabo OVE, ali pa z nakazilom finančnih sredstev Eko skladu.         
  
Preglednica 3:  Programi podpore za obnovljive vire energije v obdobju 2013 – 2014  
 

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

2013 2014 2013 2014 

Vgradnja ploščatih sprejemnikov sončne energije v gospodinjstvih 
a
 

Nepovratna spodbuda Razpisi Eko sklada za  spodbude 

občanom za nove naložbe rabe 

OVE in URE v s tavbah 

največ 150,00, 

povprečno 

141,97 €/m2 

največ 150,00, 

povprečno 

143,06 €/m2 

0,865 0,385 

Vgradnja vakuumskih sprejemnikov sončne energije v gospodinjstvih 
a
 

Nepovratna spodbuda Razpisi Eko sklada za  spodbude 

občanom za nove naložbe rabe 

OVE in URE v s tavbah 

največ 200,00, 

povprečno 

186,16 €/m2 

največ 200,00, 

povprečno 

186,00 €/m2  

0,311 0,119 

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

gospodinjstvih 
a
 

Nepovratna spodbuda Razpisi Eko sklada za  spodbude 

občanom za nove naložbe rabe 

OVE in URE v s tavbah 

največ 

2.500,00, 

povprečno 

2.420,56 €/kom 

največ 2.500,00 

oz. 3.100,00 za  

območja  z 

odlokom a1, 

povprečno 

2.500,01 €/kom 

0,808 0,655 

Vgradnja TČ zrak/voda za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode v gospodinjstvih 
a
 

Nepovratna spodbuda Razpisi Eko sklada za  spodbude 

občanom za nove naložbe rabe 

OVE in URE v s tavbah 

Največ 

COP≥3,65 

1.500,00, 

3,35≤COP<3,64 

1.000,00, 

povprečno 

1.244,76 €/kom 

Največ 

COP≥3,65 

1.500,00 

oz. 1.850,00 za  

območja  z 

odlokom a1, 

3,35≤COP<3,64 

1.000,00 

2,690 2,437 

                                                 
29

 Dobavitelji  toplote iz distribucijskega omrežja, ki dobavljajo najmanj 75  GWh toplote letno. 
30

 Dobavitelji  električne energije, plina in tekočih goriv za ogrevanje, ki dobavljajo najmanj 300 GWh 
energije letno. 
31

 Podatki za leto 2014 so bil i  v času priprave tega poročila še nepopolni. 
32

 Ur. l. RS, št. 96/14. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-4042
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oz. 1.250,00 za  

območja  z 

odlokom a1, 

povprečno 

1.282,18 €/kom 

Vgradnja TČ zrak/voda za pripravo sanitarne tople vode v gospodinjstvih 
a
 

Nepovratna spodbuda Razpisi Eko sklada za  spodbude 

občanom za nove naložbe rabe 

OVE in URE v s tavbah 

največ 250,00, 

povprečno 

249,85 €/kom 

največ 250,00 

oz. 300,00 za  

območja  z 

odlokom 
a1

, 

povprečno 

253,42 €/kom 

0,681 0,331 

Zamenjava kotlov za centralno ogrevanje s kotli na biomaso (sekanci, peleti, polena) v gospodinjstvih 
a
 

Nepovratna spodbuda Razpisi Eko sklada za  spodbude 

občanom za nove naložbe rabe 

OVE in URE v s tavbah 

največ za  kotle 

na sekance in 

pelete 2.000,00, 

za  kotle na  

polena 

1.500,00, 

povprečno 

1.440,73 €/kom 

največ za  kotle 

na sekance in 

pelete 2.000,00, 

za  kotle na  

polena 

1.500,00, 

povprečno 

1.475,36 €/kom 

5,355 2,009 

Vgradnja individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso pri zasebnih pravnih osebah 
n
 

Nepovratna spodbuda Razpis KNLB 3 za  obdobje 2011 

do 2014 v okviru OP ROPI  

od 30 do 40 % vrednosti  

upravičenih s troškov investi ci je  

1,569 2,535 

povprečno 

34,82 % 

povprečno 

34,72 % 

Izgradnja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v gospodarstvu 
n
 

Nepovratna spodbuda Razpis DOLB 3 za  obdobje 2011 

do 2015 v okviru OP ROPI  

od 30 do 50 % vrednosti  

upravičenih s troškov investici je  

1,456 3,904 

povprečno 

29,63 % 

povprečno 

38,08 % 

Spodbude za izrabo OVE v okviru programa velikih zavezancev 
o
 

Nepovratna spodbuda Razpis i  vel ikih zavezancev razl ično za  razl ične razpise  0,597 0,355 

povprečno 

37,50 % 

povprečno 

28,99 % 

Ocenjena skupna letna podpora v sektorju električne energije 118,515 130,833 

Ocenjena skupna letna podpora v sektorju ogrevanja  14,332 12,730 

Ocenjena skupna letna podpora v sektorju prometa n.p. n.p. 

 

Višina podpor za proizvodne naprave OVE, ki so vstopil e v podporno shemo v letu 2014: 

Hidroelektrarne 
b
 EUR/MWh 

Zagotovljen odkup 

električne energije  

Hidroelektrarne do 50 kW 105,47 

 Hidroelektrarne do 1 MW 92,61 

 Hidroelektrarne nad 1 MW 82,34 

Vetrne elektrarne 
c
 EUR/MWh 

Zagotovljen odkup 

električne energije 

Vetrne elektrarne  95,38 

Sončne elektrarne 
d
 EUR/MWh 

Zagotovljen odkup 

električne energije 

Sončne elektrarne na stavbah do 50 kW  98,15 

 Sončne elektrarne na stavbah do 1  MW  89,75 
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 Sončne elektrarne na stavbah nad 1 MW  74,48 

 Sončne elektrarne na tleh do 50 kW 92,22 

 Sončne elektrarne na tleh do 1  MW  84,95 

 Sončne elektrarne na tleh nad 1 MW  68,48 

Geotermalne elektrarne 
e
 EUR/MWh 

Zagotovljen odkup 

električne energije 

Geotermalne elektrarne 152,47 

Elektrarne na lesno biomaso 
f
 EUR/MWh 

Zagotovljen odkup 

električne energije 

Elektrarne na lesno biomaso do 50 kW / 

 Elektrarne na lesno biomaso do 1 MW 250,44 

 Elektrarne na lesno biomaso nad 1 MW 189,15 

Bioplinske elektrarne 
g
 EUR/MWh 

Zagotovljen odkup 

električne energije 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz kmetijstva do 

50 kW 

169,71 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz kmetijstva do 1 

MW 

166,28 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz kmetijstva nad 

1 MW 

153,06 

 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 71,37 

 Hidroelektrarne do 1 MW 58,51 

 Hidroelektrarne nad 1 MW 46,66 

Vetrne elektrarne 
i
 EUR/MWh 

Premija za električno 

energijo 

Vetrne elektrarne  63,66 

Sončne elektrarne 
j
 EUR/MWh 

Premija za električno 

energijo 

Sončne elektrarne na stavbah do 50  kW 63,26 

Sončne elektrarne na stavbah do 1  MW  54,86 

 Sončne elektrarne na stavbah nad 1 MW  38,40 

 Sončne elektrarne na tleh do 50 kW  57,33 

 Sončne elektrarne na tleh do 1  MW  50,06 



 

16 

 

 Sončne elektrarne na tleh nad 1 MW  32,40 

Geotermalne elektrarne 
k
 EUR/MWh 

Premija za električno 

energijo 

Geotermalne elektrarne 115,99 

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 214,36 

 Elektrarne na lesno biomaso nad 1 MW 152,67 

Bioplinske elektrarne 
m

 EUR/MWh 

Premija za električno 

energijo 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz kmetijstva do 

50 kW 

134,82 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz kmetijstva do 1 

MW 

130,20 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz kmetijstva  nad 

1 MW 

116,58 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz odpadkov do 

50 kW 

104,34 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz odpadkov do 1 

MW 

103,15 

 Bioplinske elektrarne na biomaso iz odpadkov nad 

1 MW 

92,67 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata čistilni h 

naprav do 50 kW 

49,36 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata čistilnih 

naprav do 1 MW 

37,94 

Bioplinske elektrarne na biomaso iz blata čistilnih 

naprav nad 1 MW 

29,61 

Bioplinske elektrarne na biomaso na deponijski 

plin do 50 kW 

62,85 

Bioplinske elektrarne na biomaso na deponijski 

plin do 1 MW 

30,99 

Bioplinske elektrarne na biomaso na deponijski 

plin nad 1 MW 

25,19 

 

a – V preglednici so zajete izplačane nepovratne finančne spodbude za naštete programe Eko sklada za 

gospodinjstva v obdobju 2013 – 2014.    

 
a1 – Višje nepovratne finančne spodbude so bile namenjene naložbam izvedenim na območjih s 
sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka  (območja občin Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana,  

Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje). 

 

b, c, d, e, f, g, h, i , j, k, l , m: Višina podpor za  naprave, ki so pridobile podpore v letu 2014.  

 
n – V preglednici so zajete izplačane nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so bil i  podprti v 
okviru razpisov KNLB 3 in DOLB 3 v sklopu OP ROPI in izvedeni v obdobju 2013 – 2014. 

 
o – V preglednici so zajete izplačane nepovratne finančne spodbude za projekte, ki so bil i  podprti v 
okviru programov velikih zavezancev in izvedeni v obdobju 2013 – 2014. Podatki se nanašajo samo na 
ukrep vgradnje sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz 

OVE v javnem sektorju in industriji , saj za ukrep vgradnje KNLB ustrezno ločeni podatki niso na 
razpolago. Podatki za leto 2014 so bil i  v času priprave tega poročila še nepopolni.  
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Demonstracijski in vzorčni projekti ter programi energetskega svetovanja, informiranja in 
usposabljanja 

 
V obdobju 2007-2013 je bila izvedba demonstracijskih projektov ter programov informiranja in 
svetovanja predvidena iz sredstev Kohezijskega sklada v okviru razvojne prioritete Trajnostna 
energija, prednostna usmeritev demonstracijski projekti, informiranje in svetovanje, v sklopu 
OP ROPI. Projekti se niso izvajali in leta 2012 je bila izvedena prerazporeditev razpoložljivih 
pravic porabe s te prednostne usmeritve na prednostno usmeritev energetske sanacije javnih 
stavb. O morebitnem izvajanju demonstracijskih projektov s področja izrabe OVE v okviru drugih  
evropskih in regionalnih programov (npr. MED, LIFE itd.)  ni podatkov. Programi informiranja in 
svetovanja so se v obdobju 2013 – 2014 izvajali v okviru programov velikih zavezancev,  z 
delom pa je nadaljevala tudi mreža energetsko svetovalnih pisarn ENSVET, ki je podrobneje 
predstavljena v posebnem poglavju.       
   
Za obdobje 2014 – 2020 je spodbujanje demonstracijskih projektov predvideno v OP EKP. V 
okviru spodbujanja energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe 
energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem  
sektorju, je predvidena izvedba demonstracijskih projektov celovite energetske prenove 
različnih tipov stavb javnega sektorja (stavbe osrednje oz. ožje vlade, stavbe kulturne dediščine 
itd.) oz. večstanovanjskih stavb po merilih skoraj nič-energijske prenove, z uporabo najnovejših 
tehnologij, ki imajo demonstracijski učinek, in sicer tudi v okviru energetskega pogodbeništva. 
V izbranih mestih bodo lahko ukrepi v večstanovanjskih stavbah podprti tudi preko mehanizma 
celostnih teritorialnih naložb za spodbujanje trajnostnega razvoja urbanih območij (CTN). 
Hkrati so kot komplementarni ukrepi predvideni tudi usposabljanje izvajalcev ter podpore za 
ozaveščanje in izobraževanje o energetski učinkovitosti. OP EKP sicer v okviru spodbujanja 
naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanja povezav in sinergij med podjetji, 
centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem predvideva tudi 
demonstracijske projekte na področju razvoja in testiranja inovacij v praksi. 
 
Predpisi s področja rabe energije v stavbah 
 
1. julija 2010 je v veljavo stopil Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES -2)33, ki za 
nove in rekonstruirane stavbe določa tehnične zahteve na področju učinkovite rabe energije 
(URE). Da stavba doseže zahtevano energetsko učinkovitost, je treba v skladu s Pravilnikom, 
poleg skladnosti z zahtevami za mejno vrednost URE, najmanj 25 % celotne končne energije za 
delovanje sistemov v stavbi zagotoviti z izrabo OVE. Pravilnik sicer dovoljuje doseganje 
energetske učinkovitosti tudi  samo z zagotavljanjem ustreznega deleža končne energije za 
ogrevanje in hlajenje stavbe ter pripravo sanitarne tople vode iz posameznih vrst OVE (energija 
sonca, plinasta biomasa, trdna biomasa itd.) oz. v primeru vgradnje SPTE z visokim izkoristkom 
ali oskrbe z energijo iz DOLB. V pripadajoči tehnični smernici TSG-1-004:2010 Učinkovita raba 
energije34, je izraba OVE posebej opredeljena pri pripravi sanitarne tople vode, ki naj bi se 
praviloma zagotavljala s sprejemniki sončne energije ali alternativnim sistemom z uporabo 
OVE. 
 
Na osnovi 331. člena Energetskega zakona (EZ-1)35 je bil aprila 2015 sprejet Akcijski načrt za 
skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES)36. Ta kot skoraj nič-energijske 

                                                 
33

 Ur. l . RS, št. 52/10 
34

 http://www.arhiv.mop.gov.si/fi leadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/TSG-

01-004_2010.pdf  
35

 Ur. l . RS, št. 17/14 in 81/15 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2856
http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/TSG-01-004_2010.pdf
http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/TSG-01-004_2010.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0538
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3191
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stavbe opredeljuje stavbe z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino 
potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz 
obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Minimalni delež OVE, ki je definiran s 
koeficientom RER37, znaša za skoraj nič-energijske stavbe 50 % ne glede na vrsto stavbe. 
Pomembno je, da AN sNES na področju predpisov za energetsko učinkovitost stavb predvideva 
revizijo PURES-2 in dopolnitev z minimalnimi tehničnimi zahtevami za skoraj nič-energijsko 
stavbo oz. opredelitev definicije skoraj nič-energijske stavbe. PURES-2 in TSG-1-004 bosta tako 
predvidoma prenovljena v letu 2016.   
 
Nov Energetski zakon (EZ-1) je bil sicer sprejet v začetku leta 2014. Pomembno je, da je eden 
ciljev zakona (5. člen) tudi večja proizvodnja in raba OVE, kar z namenom zagotavljanja 
zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe države z energijo spodbuja tudi energetska 
politika (20. člen). Dolgoročni cilji glede OVE bodo sicer opredeljen i v okviru energetskega 
koncepta Slovenije (EKS, 23. člen), ki predstavlja nacionalni energetski program, njegovo 
izvajanje pa temelji na različnih akcijskih načrtih, med njimi tudi na akcijskem načrtu za OVE38, 
in operativnih programih. Za področje stavb je še zlasti pomembna obvezna uporaba OVE, 
SPTE in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja (322. člen). V skladu z EZ-1 bodo 
posebej določeni še obvezni deleži OVE za osebe javnega sektorja (324.  člen), pri graditvi nove 
stavbe in večji prenovi stavbe ali njenega posameznega dela pa je treba izdelati  študijo 
izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, med katere sodijo tudi decentralizirani 
sistemi na OVE.       
 
Finančni instrumenti za energetske storitve  OVE 
 
Oktobra 2015 je bila na osnovi 348. člena EZ-1 sprejeta Dolgoročna strategija za spodbujanje 
naložb energetske prenove stavb (DSEPS)39, katere vmesni cilj je zagotoviti do leta 2020 vsaj 
60 %, do leta 2030 pa vsaj dve tretjini energije v stavbah iz OVE40. Vizija do leta 2050 
predvideva na področju stavb skoraj brezogljično rabo energije, ki bo dosežena z znatnim 
izboljšanjem energetske učinkovitosti  in povečanjem izkoriščanja OVE.  
 
Za povečanje učinka javnih sredstev je v DSEPS in OP EKP načrtovan pospešen zagon mehanizma  
energetskega pogodbeništva, ki v prenovo stavb javnega sektorja pritegne tudi zasebni kapital. 
V podporo razmahu energetskega pogodbeništva se pripravljajo finančni instrumenti, ki bodo 
omogočali porazdelitev tveganj in ustrezen finančni vzvod pri financiranju tovrstnih projektov 
javno-zasebnega partnerstva. Shema finančnih instrumentov bo temeljila na kombinaciji 
kohezijskih sredstev in drugih javnih in zasebnih finančnih virov. V tovrstno shemo bo vloženih 
do 50 mio EUR povratnih sredstev OP EKP 2014–2020. 
 
Obvezni deleži OVE v sistemih daljinskega ogrevanja in spodbujanje OVE v lokalnih energetskih 
konceptih 
 
Deleži toplote iz OVE, ki jih morajo dosegati vsi sistemi daljinskega ogrevanja, so določeni v EZ-
1 v 322. členu. Distributerji toplote morajo zagotoviti, da je na letni ravni zagotovljena toplota 

                                                                                                                                               
36

 http://www.energetika-
portal.si/fi leadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf   
37

 RER je je delež obnovljivih virov glede na skupno dovedeno energijo, po definiciji  REHVA. 
38

 AN-OVE za obdobje 2020-2020 je bil  sprejet leta 2010 (http://www.energetika-
portal.si/fi leadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/an_ove_2010-2020_final.pdf), njegova revizija je v 
pripravi. 
39

 http://www.energetika-portal.si/fi leadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf  
40

 Delež rabe OVE v končni rabi energentov brez električne energije in daljinske toplote.   

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_snes/ansnes_final_apr_2015.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/an_ove_2010-2020_final.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/an_ove_2010-2020_final.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/dseps/dseps_final_okt2015.pdf
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iz vsaj enega od naslednjih virov: (i) vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije, 
(ii) vsaj 50 % odvečne toplote, (iii)  vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom ali  (iv) vsaj 75 % kombinacije toplote iz prvih treh alinej. 
Distributerji morajo to obveznost izpolniti do 31. decembra 2020. 
 
Na podlagi lokalnih energetskih konceptov (LEK) se načrtuje uporaba OVE na območju lokalne 
skupnosti (29. člen EZ-1). V LEK se opredelijo cilji in ukrepi za doseganje teh ciljev, ki morajo 
biti v skladu z akcijskimi načrti na področjih URE in OVE ter krovno energetsko politike 
države41. LEK je pomembna podlaga za razvojno načrtovanje na ravni lokalne skupnosti, saj 
predstavlja obvezno strokovno podlago za pripravo prostorskih načrtov lokalnih skupnosti. 
Organi lokalne skupnosti ter izvajalci energetskih dejavnosti na območju, ki ga pokriva LEK, pa 
so dolžni svoje razvojne dokumente ter delovanje uskladiti s cilji  in ukrepi, predvidenimi v LEK. 
LEK je obvezen dokument, ki ga mora pripraviti lokalna skupnost (lahko v sodelovanju z 
drugimi skupnostmi) najmanj vsakih deset let. Metodologija priprave LEK je predpisana.  
Praktično vse lokalne skupnosti imajo sprejet LEK42. 
 
Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z upoštevanjem okoljskih kriterijev ter 
tehničnih karakteristik stavb z odlokom predpiše prioritetno uporabo energentov za ogrevanje. 
LEK vključuje tudi posebne cilje in ukrepe na področju rabe energije v stavbah v lasti lokalnih 
skupnosti in stanovanjskih skladov, pri tem pa morajo lokalne skupnosti upoštevati tudi 
usmeritve Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb .  
 
Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil 
(Uradni list RS, št. 103/07) 
 
Uredba o zelenem javnem naročanju 
 
Uredba o zelenem javnem naročanju43 se je začela izvajati 13. marca 2012. Uredba med 
drugim določa tudi obvezen minimalni delež električne energije iz obnovljivih virov ali 
soproizvodnje električne energije in toplote z visokim izkoristkom pri zelenih javnih naročilih 
električne energije. Načrtovana je prenova uredbe. 
 
Statistični podatki: 
V letu 2013 je bilo oddanih 39 javnih naročil za dobavo električne energije v skupni vrednosti  
6.598.181 EUR (brez DDV), pri katerih so bili upoštevani okoljski vidiki, in sicer delež električne 
energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom. V letu 2014 je obseg narasel na 59 zelenih javnih naročil 
električne energije v skupni vrednosti 22.197.081 EUR (brez DDV). Delež zeleh javnih naročil je 
glede na število vseh javnih naročil za dobavo električne energije v letu 2013 znašal 67 %, v 
letu 2014 pa 73%, glede na pogodbeno vrednost pa v letu 2013 le 10 %, v letu  2014 pa kar 
53%.  
  
 
 
 

                                                 
41

 Krovni strateški dokument Energetski koncept Slovenije je v pripravi . 
42

 Leta 2014 je imelo LEK večina  lokalnih skupnosti, ki skupaj obsegajo 99,9% prebivalstva republike 

Slovenije. 
43

 Ur. l. RS, št. 102/11 
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Izboljšave administrativnih postopkov za vgradnjo naprav za decentralizirano proizvodnjo 
električne energije 
 
Z novo   Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, 
št. 97/15)  je omogočen  net-metering način obračunavanja porabe električne energije, s čimer 
pričakujemo povečanje obsega investiranja v naprave na obnovljive vire energije za 
decentralizirano proizvodnjo za samooskrbo z električno .  Sistemski operater distribucijskega 
omrežja bo v sistemskih obratovalnih navodilih določil enostavne načine priključevanja naprav 
za samooskrbo. 
 
Energetsko svetovanje občanom (EnSvet)  
 
Mreža energetsko svetovalnih pisarn ENSVET, ki je aktivna že od leta 1993, je z delom 

nadaljevala tudi v obdobju 2013  2014. Leta 2013 je 50 usposobljenih neodvisnih energetskih 
svetovalcev, ki so delovali v 48 pisarnah mreže ENSVET po Sloveniji, zainteresiranim tako 
posredovalo 5.483 nasvetov s pisnim poročilom ali po elektronski pošti, leto kasneje pa 4.344. 
Čeprav je cilj delovanja svetovalne mreže povečanje obsega do 10.000 svetovanj letno, število 
nasvetov po letu 2010, ko jih je bilo posredovanih 6.381, upada. Leta 2013 je bila narejena tudi 
ocena učinkov energetskega svetovanja ENSVET, rezultati ankete pa so bil i uporabljeni kot 
izhodišče za posodobitev metode vrednotenja učinkov programa ENSVET v Pravilniku o metodah 
za določanje prihrankov energije44.    
 
Za delovanje ENSVET je Eko sklad leta 2013 namenil 554.181€, leto kasneje pa nekoliko manj, 
in sicer 475.667€45. Podobno kot za nepovratne spodbude se tudi sredstva za delovanje 
ENSVET zbirajo s pomočjo prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti.  
 
Program ENSVET Ministrstva za infrastrukturo je sicer namenjen energetskemu svetovanju 
občanom s področja URE in izrabe OVE, ki je podrobneje opredeljeno v 352. in 353. členu EZ-1. 
Koordinacijo in strokovno vodstvo energetskih svetovalcev in mreže pisarn ENSVET je v 

obdobju 2013  2014 izvajal Gradbeni inštitut ZRMK. V letu 2015 je bil objavljen nov  razpis za 
koordinatorja, ki pa se ni zaključil z izbiro izvajalca, zato je v pripravi nov razpis. 
 
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, morajo 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 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 

                                                 
44

 Ur. l . RS, št. 67/15 
45

 Vir: MzI, Poslovanje družb elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2014, juli j 2015  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2730
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odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze) (Člen 22 (1)(c) Direktive 
2009/28/ES). 
 
Tudi prenovljena podporna shema za električno energijo iz obnovljivih virov bo oblikovana 
tako, da bodo upoštevajo tudi določeni trajnostni kriteriji, da bo električna energija lahko 
upravičena do podpore,  v določenih primerih pa bo 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 2013 in 2014 ni bilo proizvajalcev biogoriv iz odpadkov, neživilske celuloze in 
lesne celuloze. 
 
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). 
 
Delovanje sistema potrdil o izvoru za električno energijo ureja EZ-1 v 365. členu. Potrdilo o 
izvoru električne energije je dokument, s katerim proizvajalci in dobavitelji električne energije 
dokažejo, da je električna energija proizvedena v soproizvodnji z visokim izkoristkom oziroma 
iz obnovljivih virov energije.  
 
Potrdila o izvoru električne energije izdaja Agencija za energijo RS (agencija) na zahtevo 
proizvajalca, in sicer v elektronski obliki. Do potrdila o izvoru je upravičen proizvajalec 
električne energije, 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. Vlada je z Uredbo o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru 
električne energije46 podrobneje uredila način izdaje potrdil o izvoru.  
 
368. člen Energetskega zakona določa, da Agencija za energijo vodi register potrdil o izvoru, z 
njim pa upravlja Organizator trga z električno energijo. Izdana potrdila o izvoru se vpisujejo na 
račun proizvajalcev znotraj registra potrdil o izvoru. Potrdila o izvoru se lahko prenašajo na 
račun novega imetnika ali se jih izvozi v tujino.  
 
Potrdilo o izvoru se izdaja v enoti 1 MWh. Za vsako enoto proizvedene  električne energije se 
lahko izda največ eno potrdilo o izvoru. Potrdilo se lahko porabi (unovči) v roku 12 mesecev od 
izdaje potrdila o izvoru.  
 
Agencija za energijo je s splošnim Aktom o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije 
in načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije 47 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 proi zvodnji električne 
energije. 

                                                 
46

 Ur. l . RS, št. 8/09, 45/12 in EZ-1 17/14 
47

 Ur. l . RS, št. 33/09, EZ-1 17/14 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200933&objava=1515
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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. 
 
Pri napravah, ki so vključene v sistem zagotovljenih odkupnih cen, se potrdila o izvoru ob 
njihovi izdaji prenesejo na Center za podpore. Center za podpore prenesena potrdila o izvoru 
za potrebe dokazovanja izvora električne energije razveljavi na ime dobaviteljev v razmerju 
njihove dobave končnim odjemalcem v RS. Pri finančni pomoči za tekoče poslovanje Center za 
podpore potrdila o izvoru prizna dobavitelju energije, ki ima s proizvajalcem sklenjeno 
pogodbo o odkupu električne energije.  
 
Zaščita pred goljufijami v sistemu potrdil o izvoru se izvaja na treh ravneh. Z zakonodajo so 
vzpostavljeni mehanizmi za nadzor nad ustreznostjo vira energije, proizvedenimi količinami 
električne energije, za katero se izdaja potrdila o izvoru, ter upravljanjem s potrdili o izvoru 
(nadzor nad prenosi in unovčevanjem potrdil o izvoru) , in sicer:   

 

(1) Pogoj za prejemanje potrdil o izvoru je veljavna deklaracija izdana za proizvodno 
napravo. Agencija izvaja nadzor nad imetniki deklaracij in preverja izpolnjevanje 
pogojev ter zahtev iz izdanih deklaracij. V primeru, ko agencija ugotovi, da proizvodna 
naprava ne obratuje v skladu s pogoji iz deklaracije, napravi z odločbo odvzame 
deklaracijo. Električna energija, proizvedena v napravi,  kateri je bila odvzeta deklaracija, 
ne more prejeti potrdil o izvoru. 

 
(2) Število izdanih potrdil o izvoru je skladno s podatki sistemskih operaterjev, ki morajo 

agenciji poročati o vseh podatkih v zvezi s proizvedeno električno e nergijo iz naprav, za 
katere agencija izdaja potrdila o izvoru. 
 

(3) Pri prodaji električne energije, za katero je bilo izdano potrdilo o izvoru, mora 
dobavitelj energije potrdilo o izvoru unovčiti na ime kupca (lastnika) unovčenega 
potrdila. Podatki o lastniku unovčenega potrdila se morajo zavesti v register potrdil o 
izvoru.  

 
6. Opišite spremembe v razpoložljivosti in uporabi virov biomase za energetske namene v 
predhodnih dveh letih. (Člen 22(1)(g) Direktive 2009/28/ES). 
 
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) 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Oskrba z biomaso za ogrevanje in električno energijo: 
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Neposredna 

oskrba z lesno 

biomaso iz 

gozdov in drugih 

gozdnih površin 

za  proizvodnjo 

energije (sečnja  

i td.)** a 

1.127.017 

m3 

1.588.662 

m3 

  97.996 

m3 

72.323 m3   148.596 

m3 

95.355 m3   

Posredna oskrba 

z lesno biomaso 

(ostanki  in 

soproizvodi  i z 

lesne industri je 

i td.)** 

 

 

 

           

Energetske 

rastl ine (trave 

i td.) in hi tro 

rastoča drevesa  

(navedite ) 

            

Kmeti jski  

s transki  

proizvodi  / 

predelani  

ostanki in ribiški 

stranski  

proizvodi  ** 

            

Biomasa iz 

odpadkov 

(komunalnih, 

industrijskih itd.) 

** b 

189.667 

ton 

210.457 

ton 

    

 

 

      

Drugo (navedite)             

Oskrba z biomaso za promet: 

Navadne 

pol jščine za  

biogoriva  

(navedite 

najpomembnejš

e vrs te ) 

            

Energetske 

rastl ine (trave 

i td.) in hi tro 

rastoča drevesa  

za  biogoriva  

(navedite 

najpomembnejš

e vrs te) 

            

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 
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** 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 2015; vrednost vključuje količinsko 

proizvodnjo lesa za kurjavo iz gozdov. 
b - Vrednost zajema količine biomase iz komunalnih in industrijskih odpadkov, ki so se v letih 2013 in 
2014 predelali  po postopku R1 (Uporaba načeloma kot gorivo ali  drugače za pridobivanje energije – 

Priloga 2 Uredbe o odpadkih (Uradni l ist RS, št. 103/2011). 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 postopku R1, ne spremljamo. Kot biomasa iz odpadkov štejemo 
biološko razgradljive odpadke, določene v Prilogi 1 Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov 

in uporabi komposta ali  digestata (Uradni l ist RS, št. 99/13 in 56/15). Direktiva 2009/28/ES namreč 
določa, da biomasa med drugim zajema tudi biološko razgradlji ve odpadke. 
 
Preglednica 4a. Trenutna raba domačih kmetijskih zemljišč za gojenje rastlin, namenjenih 
proizvodnji energije (v ha) 
 

Raba zemljišč Površina (v ha)1 
 2013 2014 

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

6131 5563 

2. Zemljišča, namenjena hitro rastočim drevesom (vrbe, 
topoli). (Navedite najpomembnejše vrste)  

  

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

  

1
Podatki so za oljno ogrščico. 

(http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1502402S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska

_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/&lang=2) 

 

7. Navedite informacije o vseh spremembah cen surovin in rabe zemljišč v Sloveniji 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). 

 
Pri ocenjevanju vplivov cene surovin je priporočljivo upoštevati vsaj naslednje surovine: 
navadne rastline za prehrano in krmo, les za proizvodnjo energije, peleti.   
 
Agencija za energijo skladno z Uredbo o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih 
naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno 
energijo48 in na podlagi drugega odstavka 554. člena EZ-1 vsako leto oz. po potrebi pripravlja 
napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in s soproizvodnjo z visokim 
izkoristkom na trgu z električno energijo. V napovedi so določene tudi referenčne cene, ki se 
uporabljajo za izračun višine obratovalnih podpor ter referenčnih stroškov za proizvodnjo 
električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnje toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom. Med drugim agencija pripravlja referenčne tržne cene za lesno biomaso, 
in sicer na podlagi zadnjih razpoložljivih statističnih podatkov za dvanajst mesečno obdobje , in 
referenčne tržne cene za substrat koruzne silaže  na podlagi zadnjega razpoložljivega 
mesečnega statističnega podatka. Referenčna cena lesne biomase je leta 2013 znašala 58,5 

                                                 
48

 Ur. l . RS, št. 83/2009 in 94/2011 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1502402S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=1502402S&ti=&path=../Database/Okolje/15_kmetijstvo_ribistvo/04_rastlinska_pridelava/01_15024_pridelki_povrsina/&lang=2
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EUR/t, v letu 2014 nekoliko manj, 58,22 EUR/t, cena substrata koruzne silaže pa je bila v letu 
2013 24 EUR/t, v letu 2014 pa se je povečala na 28 EUR/t49.   
 
Cene lesnih goriv za točno določene kakovostne razrede goriv spremlja Gozdarski institut 
Slovenije, ki podatke zbira dvakrat letno na referenčnem vzorcu ponudnikov lesnih goriv za 
drva, lesne sekancev, brikete in pelete. Institut objavlja analize cen50, ki kažejo, da se v obdobju 
2013 − 2014 cene lesnih goriv niso bistveno spreminjale. 
 
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)51 Leto 2013 Leto 2014 
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 2013 in 2014 ni bilo proizvajalcev biogoriv iz odpadkov, ostankov, neživilske 
ali lesne celuloze, za rabo teh biogoriv pa ni podatka. 
 
Odpadki in ostanki niso definirani v okviru direktive, zato je odločanje o tem v pristojnosti 
države članice. Splošno definicijo odpadka določa Zakon o varstvu okolja. Uredba o trajnostnih 
merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu 52  ne 
vključuje definicije kriterija iz 21(2) člena direktive, uveljavlja pa poročanje po vrstah biogoriv.  
 
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). 
 
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 2013 2014 

Skupaj ocenjeni neto prihranki emisij toplogrednih plinov iz 
uporabe energije iz obnovljivih virov53 5.302.766 6.195.047 

– Ocenjeni neto prihranki toplogrednih plinov iz uporabe 3.640.856 4.710.688 

                                                 
49

 Borzen, Center za podpore, Višina podpore, zgodovina  
50

 http://www.s4q.si/cene-lesnih-goriv  
51

 Biogoriva, proizvedena iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze. 
52

 Ur. l . RS, št. 38/2012  
53

 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. 

http://www.s4q.si/cene-lesnih-goriv
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električne energije iz obnovljivih virov 

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

1.544.605 1.400.293 

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

117.306 84.066 

 
Prihranki emisij toplogrednih plinov iz uporabe OVE so se v letu 2014 znatno povečali. Razlog je 
večja proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah zaradi ugodnih hidroloških razmer. V 
sektorju ogrevanje in hlajenje so se prihranki TGP zmanjšali, zlasti kot posledica manjše rabe 
lesne biomase zaradi mile zime. Zmanjšanje prihrankov TGP v prometu je posledica manjšega 
deleža biogoriv v gorivu in nekoliko manjše rabe goriv za pogon motornih vozil.  
 
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)54,55 

 (2009) (2010) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Dejanski/ocenjeni 
presežek ali 
primanjkljaj pri 
proizvodnji 
(ločeno po vrstah 
obnovljive 
energije in državi 
izvora/namembni 
državi 
uvoza/izvoza) 

0 0 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 je količina proizvedene električne energije in toplote iz odpadkov majhna. Zaenkrat 
delež proizvodnje iz biološko razgradljivih odpadkov še ni upoštevan v skupni proizvodnji 
električne energije in toplote iz OVE.  
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 Za navedbo presežka pri proizvodnji v dveh letih pred predloži tvi jo poroči la  uporabite dejanske š tevi lke, za  
nas lednja leta do leta 2020 pa ocene. Država članica lahko v vsakem poročilu popravi podatke iz prejšnjih poroči l . 
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 Pri  vpisovanju primanjkljaja pri proizvodnji v preglednico označite ta primanjkl ja j z uporabo negativnih š tevi lk 
(npr. –x ktoe). 
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Delež biološko razgradljivih odpadkov v odpadkih, uporabljenih za proizvodnjo energije , je 
ocenjen za poročanje UNFCCC, ista metodologija pa bo v prihodnje uporabljena tudi za 
spremljanje proizvodnje energije iz OVE pri energetski izrabi odpadkov.  
 
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. 

 
 
 
 
 


