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POVZETEK 

Slovenija je z Direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (v nadaljevanju 
OVE) prevzela obveznost, da bomo do leta 2020 dosegli 25% obnovljivih virov v celotni porabi 
energije. V skladu s tem je Vlada RS julija 2010 sprejela Akcijski načrt za obnovljive vire energije 
za obdobje 2010−2020 (AN OVE-2010).  

 
Cilj na področju ogrevanja se uspešno izpolnjuje, na področju rabe električne energije pa nekoliko 
zaostajamo za predvideno dinamiko, predvsem zaradi zaostajanja investicij v nove proizvodne 
naprave. V letu 2014 je začel veljati tudi nov Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15, v 
nadaljevanju: EZ-1), ki prinaša precej sprememb, med drugim tudi na področju sheme 
spodbujanja OVE za proizvodnjo električne energije. Poleg tega so se od priprave AN OVE-
2010, to je bilo v letu 2009, zgodile velike spremembe, tako na energetskem kot gospodarskem 
področju, in sicer na nacionalni kot globalni ravni. Zato je bila izdelana posodobljena projekcija 
energetskih bilanc do leta 2030 na osnovi katere je posodobljen AN OVE.  

 
Ker smo že v drugi polovici obdobja do leta 2020 in ker so bili oktobra 2014 na Evropskem 
svetu sprejeti podnebno-energetski cilji do leta 2030, so vključene tudi projekcije proizvodnje in 
rabe obnovljivih virov do leta 2030 ter indikativni nacionalni cilj na področju OVE do leta 2030 
(minimalno 27 %). Za doseganje cilja do leta 2030 sta izdelana dva scenarija: vetrni (večja izraba 
vetrne energije) in drugi sončni (večja izraba sončne energije), pri čemer je tako z ekonomskega 
kot okoljskega vidika sončni scenarij boljši, zato je ta scenarij določen kot scenarij 
posodobljenega AN OVE. 

 
Med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE imajo velike HE tako energetske 
kot makroekonomske prednosti, zato sta scenarija oblikovana tako, da je v obeh vodni potencial 
maksimalno možno in realno izkoriščen in sicer je od celotnega neizkoriščenega tehničnega 
potenciala za proizvodnjo električne energije v HE, ki danes znaša 51 % predvideno izkoriščanje 
dodatnih 13,6 odstotnih točk potenciala, kar pomeni, da bo do leta 2030 izkoriščenega 62 % 
tehničnega potenciala. Pri tem pa projekcija ne upošteva izkoriščenosti vsega tehničnega 
potenciala na predvidenih vodnih telesih, pač pa dobro četrtino manj, predvsem kot posledica 
okoljskih omejitev izvedbe samih projektov. Program oziroma projekcije načelno upoštevajo, da 
se prednostno izkoristi potenciale za OVE, ki so izven varovanih območij. Vendar pa je za 
doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na minimalni ravni, potrebno izkoristiti tudi OVE 
na varovanih območjih, zato so predvideni tudi projekti na območju NATURA 2000. V primeru, 
da se za predvidene velike HE, ki so na območjih Natura 2000, do leta 2030 ne bodo našle 
izvedbene rešitve brez pomembnega vpliva na Naturo 2000, in posledično HE ne bodo zgrajene, 
ne bo dosežen cilj AN OVE, niti v letu 2020 (doseženo bo 24,8 % OVE) niti v letu 2030 
(doseženo bo 25,8 % OVE). Poleg dejavnika ohranjanja narave pa je realizacija projektov na 
področju velikih HE močno odvisna tudi od aktivnosti Vlade RS tako z vidika določitve 
koncesijskih obveznosti, postopkov umešanja v prostor kot izvedbe na te projekte vezne vodne 
infrastrukture in pa ne nazadnje investicijskih kapacitet koncesionarjev. Ker obstaja velika 
verjetnost, da dokončanja HE Mokrice ne bo mogoče zagotoviti do leta 2020, bo potrebno AN 
OVE dopolniti z aktivnostmi za pospešitev izvedbe drugih ukrepov AN OVE, ki so bili sicer 
predvideni za izvedbo v obdobju 2020-2030, prednostno bodo pri tem upoštevani ukrepi v 
sektorjih daljinsko ogrevanje in industrija, ter drugi stroškovno učinkoviti ukrepi. 

 
Za AN OVE se izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po direktivi 42/2001 
o presoji planov in programov na okolje. Okoljsko poročilo, kot osnova za vrednotenje in 
ocenjevanje vplivov na okolje, je v prilogi, sam AN OVE pa je dopolnjen s seznamom potrebnih 
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omilitvenih ukrepov zaradi doseganja ciljev ohranjanja narave, varstvo voda in okolja, ki jih je 
poročilo identificiralo.  
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UVOD 

 Cilji energetske politike za obdobje 2010−2020  

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES (v nadaljevanju: Direktiva 2009/28/ES) določa, da mora vsaka država članica 
sprejeti nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (v nadaljevanju: AN OVE) za obdobje 
2010–2020. V teh načrtih je treba določiti nacionalne cilje držav članic za deleže obnovljivih virov 
energije  v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje, pri rabi električne energije ter v 
prometu v letu 2020.  
 
Z Direktivo 2009/28/ES sta potrjena dva cilja na področju OVE, in sicer obvezni 20 % delež 
OVE v skupni rabi bruto končne energije Evropske skupnosti in obvezni 10 % delež OVE v 
prometu, ki ju morata doseči vse države članice do leta 2020. Za Slovenijo je določeno, da mora 
do leta 2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v rabi bruto končne energije. Nasprotno merilom 
ustrezne porazdelitve in upoštevanja različnih izhodišč in potencialov držav članic Evropske 
unije, pa Direktiva 2009/28/ES določa, da se najmanj 10-odstotni cilj za OVE v prometu doseže 
vsaka država članica. 
 
Cilj AN OVE je oceniti in določiti potrebne kvantitativne vrednosti rabe energije iz OVE po 
posameznih sektorjih (ogrevanje in hlajenje, električna energija, promet) in predlagati ukrepe, s 
katerimi bo omogočena raba želene količine energije iz OVE v prihodnjih letih. V AN OVE je 
treba upoštevati učinke ukrepov politik učinkovite rabe energije (v nadaljevanju: URE) na rabo 
končne energije ter ukrepe, ki jih je treba sprejeti za dosego ciljnih deležev OVE in izpolnitev 
zahtev iz členov 13 do 19 Direktive 2009/28/ES, upoštevaje sodelovanje lokalnih in nacionalnih 
organov, predvidene statistične prenose energije iz obnovljivih virov med državami članicami ali 
skupne projekte OVE v drugih državah članicah ali tretjih državah, nacionalne politike za razvoj 
obstoječih in mobilizacijo novih virov biomase.  
 
Da bi Slovenija dosegla te cilje, lahko uporabi naslednja ukrepa: 
 

(a) programe podpore; 

(b) sodelovanje z državami članicami in tretjimi državami. 

V Direktivi 2009/28/ES so določeni tudi povprečni okvirni deleži OVE za dvoletna obdobja 
(2015−2016, 2017−2018, , itd.). Če Slovenija ne bo dosegla povprečnega okvirnega deleža OVE 
v posameznem dvoletnem obdobju, bo morala Komisiji Evropskih skupnosti (v nadaljevanju: 
Komisija) do 30. junija naslednjega leta predložiti spremenjen AN OVE, v katerem bo določila 
ustrezne in sorazmerne ukrepe, da se v razumnem roku doseže okvirne deleže OVE v rabi bruto 
končne energije. Komisija bo ocenila AN OVE ali spremenjeni AN OVE in se lahko odzove s 
priporočilom. 
 
Z Direktivo 2009/28/ES je vzpostavljen evropski okvir za spodbujanje energije iz obnovljivih 
virov, ki poleg tega, da določa obvezne cilje za energijo iz obnovljivih virov do leta 2020 na 
območju Unije, zahteva tudi poenostavitev upravnih postopkov, povezanih z energijo iz 
obnovljivih virov, ter izboljšave električnega omrežja, ki bi olajšale dostop do električne energije 
iz obnovljivih virov. Za biogoriva in tekoča biogoriva pa Direktiva vzpostavlja celovit trajnostni 
sistem z obveznimi zahtevami za spremljanje in poročanje. 
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V skladu z Direktivo 2009/28/ES je Komisija sprejela Odločbo Komisije št. C(2009) 5174 o 
sprejemu predloge za nacionalne akcijske načrte za obnovljive vire energije, ki vključuje 
minimalne zahteve Direktive 2009/28/ES in je naslovljena na države članice. V skladu s členom 
4 Direktive 2009/28/ES je uporaba te predloge obvezna.  
 
AN OVE tako obsega: 
 

1. nacionalno politiko obnovljivih virov energije; 
2. pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010–2020; 
3. cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije; 
4. ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije; 
5. ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev obnovljivih virov 

energije in ocene stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter na ustvarjanje 
delovnih mest. 

Ključni dokument, ki opredeljuje izhodišča energetske politike Slovenije, je Energetski zakon 
(EZ-11). Prednost učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije uveljavlja kot eno od temeljnih 
načel razvoja energetike: ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti imajo prednost pred 
zagotavljanjem novih zmogljivosti za oskrbo z energijo, izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih 
virov ima prednost pred oskrbo z energijo iz drugih virov. EZ-1 med cilji energetske politike 
opredeljuje doseganje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe države z energijo, in sicer s 
spodbujanjem naslednjih ukrepov:  

- zanesljive in kakovostne oskrbe z energijo;  
- dolgoročne uravnoteženosti razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe 

energije;  
- načrtne diverzifikacije različnih primarnih virov energije, upoštevajoč njihovo ekonomiko;  
- konkurenčne oskrbe z energijo;  
- rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije;  
- zagotavljanja prednosti učinkovite rabe energije pred oskrbo z energijo;  
- okoljske sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst 

energije;  
- konkurence na trgu z energijo;  
- prilagodljivih porabnikov energije;  
- varstva potrošnikov.  

 
EZ-1 zahteva tudi upoštevanje načela, da je pri sprejemanju politik, strategij, programov, načrtov, 
splošnih in konkretnih pravnih aktov ter pri izvedbi ukrepov na podlagi tega zakona, potrebno 
doseči čim nižje negativne učinke na okolje, pri čemer se upoštevajo okoljska bremena v 
celotnem življenjskem ciklu. V primeru politik, strategij, programov, načrtov, splošnih in 
konkretnih pravnih aktov, ki imajo dolgoročne učinke na okolje, si je potrebno prizadevati za 
zmanjšanje okoljskega bremena na prihodnje generacije. 
 
Strateški cilji in ukrepi na področju OVE iz veljavnih pravnih in strateških dokumentov so 
povzeti v prvem poglavju tega akcijskega načrta. AN OVE je operativni program, ki definira 
sektorske cilje in ukrepe za doseganje nacionalnega cilja deleža rabe bruto končne energije iz 
obnovljivih virov energije v letu 2020. 
 

                                                 
 
1  Ur. l. RS, 17/14, 81/15. 
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AN OVE upošteva, da bo za doseganje 25-odstotnega deleža OVE v rabi bruto končne energije 
pripravljena in izvedena vrsta ukrepov na področju učinkovite rabe energije in z rabo energije 
povezanih politik, ko bodo ključne za obvladovanje rasti porabe energije v prihodnje.  
 
Ukrepi učinkovite rabe energije se že izvajajo v okviru zastavljenih operativnih programov 
(Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2014−2020 in s tem povezanih ukrepov, 
AN URE-2020, Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014−2020, OP 
EKP).  
 
Bistvenega pomena za doseganje ciljev AN OVE bo tudi obvladovanje rasti porabe energije v 
prometu s pripravo in izvedbo ukrepov trajnostne prometne politike v EU in v Sloveniji. Promet 
bo z 41,4-odstotnim deležem v bruto končni rabi energije in le 10-odstotnim ciljem deleža OVE 
v sektorju povzročil, da vsako povečanje rabe energije v prometu zahtevalo ukrepe v sektorjih 
toplote ali električne energije v 1,5-krat večjem obsegu. Ukrepi usmerjeni v rabo OVE v prometu 
so predmet tega dokumenta, ukrepi usmerjeni v povečanje učinkovitosti vozil, varčno vožnjo, 
uvajanje električnih vozil in vozil na vodik ter polnilne infrastrukture so predmet drugih 
operativnih programov. Cilj AN OVE bo izpolnjen, v kolikor se ne bo drastično povečal obseg 
tranzitnega prometa ter bodo sočasno v zadostnem obsegu pripravljeni in izvedeni ukrepi 
prometne politike usmerjeni v večjo uporabo javnega transporta ter zmanjšanje potreb po 
mobilnosti v državi.  
 
Pri izdelavi AN OVE so upoštevane prednosti zgodnjega privzemanja novih tehnologij in sicer 
zlasti na področju razpršene proizvodnje električne energije in učinkovite rabe energije v 
industriji, široki rabi in prometu. 
 
 

 Cilji energetske politike do leta 2030 

Evropski svet je v oktobru 20142 v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, energijo iz 
obnovljivih virov in energetsko učinkovitostjo dogovoril naslednje okvirne cilje podnebne in 
energetske politike Evropske unije za leto 2030, ki bodo predvidoma v letu 2016 preneseni tudi v 
pravni red EU: 
 

- zmanjšanje emisij TGP za 40 % na ravni EU kot celoti glede na leto 1990. Prispevki 
držav članic k doseganju tega cilja bodo pravno obvezujoči. Določeni bodo tako, da bodo 
ustrezno uravnoteženi z vidika pravičnosti in solidarnosti (na podlagi relativnega BDP na 
prebivalca). Vse države članice bodo prispevale k skupnemu zmanjšanju emisij EU leta 
2030, njihovi cilji pa bodo znašali od 0 do -40 % v primerjavi z letom 2005. Za Slovenijo 
je predlagan cilj zmanjšanje emisij TGP za 15 % do leta 2030 glede na leto 2005; 

- delež energije iz obnovljivih virov, ki se bo porabil v EU leta 2030, naj bi znašal vsaj 
27 %. Ta cilj bo zavezujoč na ravni EU, nacionalne cilje določijo države članice same v 
okviru svojih Nacionalnih podnebno energetskih načrtov;  

- za izboljšanje energetske učinkovitosti v letu 2030 je določen okvirni cilj na ravni EU v 
višini vsaj 27 % kot zmanjšanje glede na napovedano rabo. Nacionalne cilje določijo 
države članice same. 

 
Delež 27 % energije iz obnovljivih virov, ki se bo porabila v EU leta 2030, bo dosežen s prispevki 
držav članic, kar pa državam članicam ne preprečuje, da bi določile ambicioznejše nacionalne cilje 

                                                 
 
2  EUCO 169/14: Evropski svet, 23. in 24. oktober 2014 – sklepi. 
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in izvedbo ukrepov podpirale v skladu s smernicami o državni pomoči, pri čemer je treba 
upoštevati tudi njihovo stopnjo vključevanja v notranji energetski trg. Evropski svet tudi 
ugotavlja, da vključevanje vse večje količine nestalnih obnovljivih virov energije zahteva bolj 
medsebojno povezan notranji energetski trg in ustrezno podporo, ki bi jo bilo treba usklajevati na 
regionalni ravni. 
 
Za oblikovanje ukrepov AN OVE v obdobju 2020−2030 je bil upoštevan tudi predlog Direktive 
o spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in 
Direktive 2015/1513 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in 
dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov. Na tej podlagi se zavezujoči cilj o 10 % deležu obnovljivih virov energije v 
prometnem sektorju dosega tako, da se omeji prispevek konvencionalnih biogoriv omeji na 
največ 7 % (t.j. biogoriv in tekočih biogoriv, proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo za 
prehrano, kot so biogoriva iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za 
pridelavo sladkorja in oljnic). To pomeni, da je treba za doseganje 10 % deleža obnovljivih virov 
energije v prometnem sektorju predvidevati že v letu 2020 večji delež motornih vozil na elektriko 
in druge obnovljive vire energije (predvsem vodik ter biogoriva druge3 in tretje generacije4).  

                                                 
 
3  Biogoriva, proizvedena iz ligninsko celuloznih materialov: lesna biomasa, ostanki kmetijske proizvodnje ali 

odpadki. 
4  Biogoriva, proizvedena iz mikroorganizmov (alge in podobno).  
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2 Nacionalna politika obnovljivih virov energije 

2.1 Izhodišča in usmeritve nacionalne politike OVE 

Slovenija mora na področju razvoja obnovljivih virov energije doseči ambiciozne cilje, ki bodo 
prispevali tako k povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju učinkov na okolje, 
gospodarski rasti in razvoju delovnih mest ter zaposlenosti.  
 
V letu 2005 je bil delež OVE v končni skupni rabi energije v Republiki Sloveniji 16,2-odstoten. 
Slovenija mora doseči vsaj 25-odstotni delež v bilanci končne energije do leta 2020. 
Najpomembnejši obnovljiv vir energije v državi je lesna biomasa, sledi vodna energija, v zadnjih 
letih je razvoj najbolj dinamičen pri izkoriščanju sončne energije in bioplina. K povečani porabi 
obnovljivih virov energije bodo prispevali potenciali navedenih virov energije ter dodatno 
potenciali energije vetra in geotermalne energije. 
 
Spodbujanje obnovljivih virov energije in zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi in obnovljivim 
virom energije je v Energetskem zakonu (v nadaljevanju: EZ-1) opredeljeno med cilji energetske 
politike. Leta 2004 uveljavljeni programski dokument energetske politike Republike Slovenije - 
Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (v nadaljevanju: ReNEP) opredeljuje 
mehanizme za spodbujanje obnovljivih virov energije in sektorske cilje za obnovljive vire energije 
do leta 2010. V pripravi je Energetski koncept Slovenije, temeljni strateški dokument za razvoj 
energetike, ki bo opredelil cilje energetske politike do leta 2035, s pogledom do 2055, ter 
usmeritve za doseganje ciljev. Junija 2015 se je Vlada seznanila z Osnutkom usmeritev za EKS, ki 
ga je posredovala v javno razpravo. V predlogu usmeritev za pripravo energetskega koncepta 
Slovenije je predlagano, da bi do leta 2035 dosegli vsaj 30-odstotni delež OVE v končni rabi 
energije, do leta 2055 pa 100-odstotni izkoristek trajnostnega potenciala OVE v Sloveniji. 
Predlagano je, da se bo delež OVE povečeval v vseh segmentih rabe energije. Načrtujemo izrabo 
hidroenergije, biomase, geotermalne in hidrotermalne energije, toplote okolice, sonca, vetra, 
bioplina in biogoriv, ki ne posegajo v prehransko verigo. Do leta 2035 bi izkoristili čimvečji 
energetski potencial rek, ki ga je mogoče izkoristiti na trajnosten način. 
 
Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo okoljski cilji na področju voda, biotske raznovrstnosti, okolja 
in kulturne dediščine, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju namenske rabe prostora z 
državnimi in občinskimi prostorskimi akti. AN OVE prednostno usmerja projekte za izkoriščanje 
OVE zunaj varovanih območij. Vendar pa je za doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na 
minimalni ravni, potrebno izkoristiti tudi OVE na varovanih območjih, zato so predvideni tudi 
projekti na območju NATURA 2000.  
Cilji na področju OVE 
 
Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije so: 
 

 zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10-
odstotni delež obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020; 

 do leta 2030 doseči vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi 
energije; 
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 ustaviti rast porabe končne energije na 5,1 mio toe in rast primarne energije na 7,1 mio 
toe5 do leta 2020; 

 uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot razvojne prioritete6; 

 dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 
2030 in nadalje7; 

 prispevati k doseganju ciljev energetske politike na področju zanesljivosti, konkurenčnost 
in okolja, opredeljenih v EZ-1 (glej poglavje Uvod). 

 
Ukrepi na področju OVE 
 
Vrsta ukrepov spodbujanja obnovljivih virov energije se je izvajala oziroma se še izvajajo v okviru 
sprejetih programskih dokumentov, poleg AN OVE-2010, zlasti v okviru operativnih programov 
za izvajanje kohezijske politike8 in za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov9 ter drugih10,11,12,13. 
Vlada Republike Slovenije bo za dosego ciljev obnovljivih virov energije zagotovila ustrezno 
podporo okolje za naslednje ukrepe: 

 

 energetsko sanacijo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo skoraj nič 
energijski stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte; 

 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri 
energije; 

 sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in 
električne energije; 

 nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in 
drugimi obnovljivimi viri energije; 

 proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije; 

 povečanje deleža železniškega in javnega prometa; 

 uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter 
uvajanje električnih vozil; 

 razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije 
vključno z razvojem aktivnih/pametnih omrežij; 

 razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije. 

 

                                                 
 
5  Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020, Vlada RS, maj 2015, (AN URE-2020). 
6  Energetski zakon, EZ-1, Ur. l. RS, 17/14, 81/15 Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij TGP do leta 

2020, Vlada Republike Slovenije, december 2014, (OP TGP-2020) in Strategija Europa 2020. 
7  Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, Vlada Republike Slovenije, julij 2010, (AN 

OVE-2010). 
8  veljavnega programa za novo programsko obdobje Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 

politike v obdobju 2014−2020, (OP EKP) ter predhodnega Operativnega programa razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture 2007−2013, (OP ROPI). 

9  OP TGP-2020. 
10  Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Vlada Republike Slovenije, maj 2015, 

(DSEPS).  
11  Akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020, Vlada Republike Slovenije, april 2015, (AN 

sNES). 
12  Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020, Vlada RS, 2015, (AN URE-2020). 
13  OP EKP in OP TGP-2020. 
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Celovita presoja vplivov na okolje in nadaljnji postopki odločanja 
 
AN OVE vsebuje tudi Prilogo 2, Omilitveni ukrepi, ki so rezultat Okoljskega poročil za Akcijski 
načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017), Aquarius d.o.o. 
Ljubljana, maj 2017. Prilogo 2 je treba obvezno upoštevati pri načrtovanju ukrepov na naslednjih 
ravneh. 

 

Ker smo že v drugi polovici obdobja do leta 2020, so v AN OVE vključene tudi projekcije 
proizvodnje in rabe obnovljivih virov do leta 2030 ter indikativni nacionalni cilj na področju 
OVE do leta 2030 (minimalno 27 %). Opredeljene so potencialne lokacije za izgradnjo 
hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v obdobju do leta 2030. AN OVE prednostno usmerja 
projekte za izkoriščanje OVE zunaj varovanih območij. Tako AN OVE načrtuje: 
 

1) Da se bodo najprej izvedli projekti zunaj območjih NATURA 2000 oz. projekti, katerih 

vpliv na okolje bo verjetno ocenjen kot nebistven. Vendar pa zastavljeni cilj AN OVE, to 

je 27-odstotni delež OVE v letu 2030, samo z izvedbo teh projektov ne bo dosežen. Da 

bi dosegli cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje hidroelektrarn, za katere je 

verjetno, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te  HE vpliv 

na naravo v okviru Okoljskem poročilu v okviru priprave DPN ocenjen kot bistven, bo 

treba za nadaljevanje priprave DPN izvesti postopek prevlade javnega interesa varovanja 

podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave.   

2)  S sprejetjem ANOVE prevlada druge javne koristi posameznih projektov nad javno 

koristjo ohranjanja narave še ni izkazana. Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo 

ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po izvedeni natančni presoji posameznih 

projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne rešitve na nivoju 

DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov.  

3) Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh postopkov odločeno, da se energetski potencial na 

tem območju ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali projekt celo ne 

bo izveden. Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt tudi v primeru 

pozitivnega izida postopka ne bo izveden pravočasno. 

4) V okviru AN OVE se do leta 2030 načrtuje, da bodo za vetrne elektrarne izvedeni samo 

projekti na lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje. 

 
 
Povezovanje AN OVE s komplementarnimi politikami 
 
Ključne usmeritve AN OVE so: 
 

 razvoj trgov trajnostno pridelanih goriv (lesna biomasa, bioplin, idr), visoko učinkovitih 
tehnologij, kakovostnih storitev in zagotavljanje finančnih spodbud za ta razvoj;  

 vzpostaviti tesno povezavo med razvojem obnovljivih virov energije in gospodarskim 
razvojem: uveljaviti obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (zelene energetske 
tehnologije) kot prioriteto strategije razvoja v Republiki Sloveniji; 

 zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja pri uvajanju učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije; 

 okrepitev izobraževanja in usposabljanja na področju ravnanja z energijo; 

 zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na izkoriščanje 
obnovljivih virov energije; 
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 dosledna izvedba načrtovanih ukrepov s področja obnovljivih virov energije v sprejetih 
programskih dokumentih; 

 zagotavljanje sinergij med ukrepi varstva zraka in spodbujanja obnovljivih virov energije. 
 

Za izpolnjevanje zastavljenega cilja 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v rabi bruto 
končne energije je predpogoj tudi obvladovanje rasti rabe energije, ki jo poleg nacionalne 
energetske politike usmerjajo nacionalna politika na področju prometa, evropska politika na 
področju prometa (vpliv na tranzitni promet) ter nacionalna razvojna politika. 
 
Podporno okolje v AN OVE 
 
Ključni elementi podpornega okolja za spodbujanje razvoja OVE do leta 2020 so: 
 

 ekonomske spodbude: neposredne finančne spodbude (nadaljevanje uveljavljene sheme 
podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnjo 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom, priprava sorodne sheme za toploto, 
investicijske spodbude za gospodinjstva, javni sektor, mala in srednja podjetja ter sisteme 
daljinskega ogrevanja), posojila z ugodno obrestno mero in ustrezna davčna politika; 

 predpisi za načine ogrevanja in hlajenja, (obvezni delež obnovljivih virov energije v 
sistemih daljinskega ogrevanja, nadgradnja predpisov za uporabo obnovljivih virov 
energije v stavbah); 

 izboljšanje načrtovanja: pospešena priprava strokovnih podlag za prostorsko umeščanje 
obnovljivih virov energije na državnem ter lokalnem nivoju, preveritev možnosti za 
izboljšanje administrativnih postopkov za izvedbo investicij ter preverjanje učinkovitosti 
postopkov z demonstracijskimi projekti; 

 sistem upravljanja kakovosti pri načrtovanju in izvedbi projektov ter kakovosti biogoriv;  

 spodbude za razvoj ponudbe ustreznih finančnih mehanizmov; 

 podpore za vzpostavljanje trga z lesno biomaso; 

 ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, raziskav in razvoja ter spodbujanje 
razvoja gospodarske dejavnosti za izkoriščanje obnovljivih virov energije (proizvajalci 
opreme idr.); 

 sistematična promocija dobrih praks učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 
ter zagotavljanje kvalitetnih informacij za vrednotenje pri vseh odločitvah povezanih z 
rabo OVE; 

 nadgradnja spremljanja izvajanja, vključno z energetsko statistiko. 
 
Na področju finančnih podpor AN OVE določa naslednje količinske cilje v obdobju do 2020: 
 

 podpreti najmanj za 373 GWhe proizvodnje električne energije iz OVE iz razpršenih 
virov – cilem OVE prilagoditi izvajane podporne sheme za proizvodnjo za proizvodnjo 
toplote in električne energije; 

 podpreti najmanj za 33 ktoe proizvodnje toplotne energije ali hladu iz OVE v 
gospodinjstvih in za 15 ktoe v javnem sektorju. 
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2.2 Napredek na področju OVE 

Ocena napredka v Sloveniji od uveljavitve Direktive 2009/28/ES temelji na podatkih Eurostata o 
energiji iz obnovljivih virov, podatkih iz Dolgoročne energetske bilance Slovenije do leta 2030, in 
poročilu Komisije o napredku držav članic na področju energije iz obnovljivih virov do leta 2012.  
 
Tako kot velja za območje celotne Unije, se tudi za Slovenijo ugotavlja, da je bil začetek 
odpravljanja glavnih ovir za rast deleža energije iz obnovljivih virov dober in v skladu s 
pričakovanji iz AN-OVE. Deleži obnovljive energije v Sloveniji v letu 2012 so bili dejansko na 
ravni obveznosti za leto 2012 tako, kot so bile določene v AN-OVE, ter so presegli prvi vmesni 
cilj iz Direktive 2009/28/ES za obdobje 2011/2012. Enako velja za obdobje 2013−2014. 
 
Vendar pa za vse države članice Komisija ugotavlja na podlagi dodatne analize in preverb 
trenutnih političnih pobud in različnih ovir za razvoj energije iz obnovljivih virov za leto 2020 
manj optimistične napovedi. Analiza Komisije se omejuje na že obstoječe politike in upošteva 
gospodarsko krizo, obstoječe upravne in infrastrukturne ovire ter motnje politike in podpornih 
shem. Kaže na to, da bi se prihodnje naložbe lahko zmanjšale ali bile odložene, če države članice 
ne bi sprejele nadaljnjih ukrepov za doseganje svojih ciljev.  
 
Komisija posebej opozarja, da bo glede na osem do deset letna naložbena obdobja vsaka večja 
motnja za naložbe v tem času pomembno vplivala na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v 
prihodnjih letih, kar je zaskrbljujoče tudi za Slovenijo glede na zaplete pri načrtovani gradnji HE 
na Srednji Savi in Muri. 
 
Prav tako trenutne razmere v Sloveniji nakazujejo na motnje v podpornih shemah za energijo iz 
obnovljivih virov in kažejo na potrebo po dodatnih ukrepih na ravni države po odpravi predvsem 
administrativnih ovir, če želimo ohraniti usmeritev in doseči za leto 2020 zastavljene cilje in 
povečati delež obnovljivih virov tudi v obdobju 2020−2030. 
 
Sektor ogrevanja in hlajenja glede OVE na nivoju Unije ni imel posebnega okvirnega cilja, vendar 
od leta 2005 doživlja počasno rast. Poleg tega analiza, ki je bila opravljena za Komisijo, kaže, da 
se lahko delež energije iz obnovljivih virov v sektorju ogrevanja in hlajenja na nivoju celotne 
Unije v prihodnjih letih dejansko zmanjša. Za Slovenijo sektor ogrevanja in hlajenja od leta 2005 
zmerno narašča, vendar je potencial še večji glede na relativno veliko razpoložljivost obnovljivih 
virov (gozdna biomasa). 
 
Neizpolnjevanje nacionalnih načrtov je tako na nivoju Unije in v Sloveniji najbolj očitno v 
sektorju vetrne energije. Zmogljivost vetrnih elektrarn v letu 2020  je v posodobljenem AN OVE 
zmanjšana iz 106 MW na 50 MW, vendar je na podlagi dosedanjih rezultatov investicijskih 
aktivnosti težko pričakovati doseganje tega cilja. 
 
Na področju fotovoltaike se tako na nivoju EU kot v Sloveniji dejansko stanje in pričakovanja 
razlikujejo. Zaradi močne rasti fotovoltaike v zadnjih nekaj letih je prišlo do presežka, ki ga bomo 
deležni še nekaj časa. Optimističen in varen trg EU je namreč prispeval k vzpostavitvi svetovne 
fotovoltaične proizvodne zmogljivosti, saj so Kitajska, Indija in ZDA vstopile na nov svetovni 
fotovoltaični trg, ki ga je sprožila EU. Posledična presežna zmogljivost je proizvodne stroške 
močno znižala. Tudi slovenska podporna shema se je prilagodila takemu upadu cen, vendar pa 
kljub temu v Sloveniji in tudi v nekaterih drugih državah članicah obseg in število objektov 
zahteva več sredstev, kar predstavlja glede na nedavno splošno gospodarsko krizo veliko breme. 
Zaradi tega obstaja verjetnost, da bodo v okviru slovenske podporne sheme naložbe omejene in 
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bo sedanji fotovoltaični presežek nad načrtovano ravnijo izginil ter se do leta 2020 prelevil v 
primanjkljaj. 
 
Napovedi za biogoriva (biomasa, porabljena v sektorju prometa) so na ravni EU podobne 
napovedim za biomaso na splošno: majhen presežek nad načrtovano usmeritvijo bo upadel in se 
bo, če nadaljnji ukrepi ne bodo sprejeti, preobrazil v primanjkljaj. Poleg tega je Komisija 
predlagala zmanjšanje 10-odstotnega cilja v zvezi z energijo iz obnovljivih virov v prometnem 
sektorju, kar je upravičeno zaradi zahteve, da se ta okoljski cilj doseže z večjo uporabo neživilskih 
surovin. Čedalje večja uporaba naprednih biogoriv (pri katerih so večji prihranki toplogrednih 
plinov kot pri živilskih surovinah) pa po drugi strani zahteva dodatne ukrepe za uresničitev tega 
cilja. V posodobljenem AN-OVE je predvideno, da bo, tako kot sedaj, Slovenija biogoriva 
pretežno uvažala. 

2.3 Poudarki iz ukrepov posodobljenega AN-OVE 

 
Električno omrežje 
 
Obnovljive vire energije za proizvodnjo električne energije je treba vključiti na trg. Vendar pa se 
nekateri glavni prihodnji obnovljivi viri energije – zlasti vetrna in sončna energija – po naravi 
razlikujejo od konvencionalnih virov glede stroškovne strukture, možnosti dispečiranja in obsega 
ter se ne morejo preprosto umestiti v obstoječe tržne strukture brez kakršne koli prilagoditve. 
Naložbe v infrastrukturo so jasno in nujno potrebne, prav tako pa je treba posodobiti tudi 
električno omrežje. 
 
Člen 16 Direktive 2009/28/ES zahteva reformo električne infrastrukture, delovanja in razvoja ter 
pravil za dostop do omrežja in delitev stroškov, da bi se povečal prispevek električne energije iz 
obnovljivih virov energije. Slovenija mora kot država članica tudi poročati o teh reformah.  
 
Posodobiti je treba tudi standarde za uporabo omrežja in s tem povezana pravila o delitvi 
stroškov, da bodo upoštevali spreminjajočo se naravo mešanice virov za proizvodnjo električne 
energije in postopno povečali odgovornost proizvajalcev energije iz obnovljivih virov za 
izravnavo odstopanj. Končni cilj bi dosegli s popolno konkurenčnostjo obnovljive energije ter z 
delovanjem in obravnavanjem proizvajalcev kot enakovrednih akterjev na trgu. 
 
Povečanje preglednosti in pravične priključitve na omrežje ter razvoj pravil o delitvi stroškov 
bodo zagotovili spodbudo za vse proizvajalce, da izboljšajo učinkovitost celotnega sistema 
proizvodnje obnovljivih virov. 
 
Podporne sheme 
 
Glede na trenutno pomembno vlogo shem finančne pomoči pri razvoju energije iz obnovljivih 
virov in vse večji pomen uporabe energije iz obnovljivih virov v sektorju električne energije, si je 
nujno treba prizadevati za reformo podpornih shem, s katero bi zagotovili, da so sheme 
stroškovno učinkovite in tržno usmerjene.  
 
Pri reformi podpornih shem je treba zagotoviti redno in dovolj hitro posodabljanje podpornih 
shem ob upoštevanju padanja stroškov tehnologije uporabe obnovljivih virov, da proizvajalci 
energije iz obnovljivih virov z reformami postanejo del trga z energijo (npr. s prehodom od 
zagotovljenih odkupnih cen k zagotovljenim premijam ali kvotam ter z javnimi razpisi v izogib 
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prekomernim nadomestilom itd.) ter da tovrstne tržne intervencije popravljajo pomanjkljivosti 
trga, ne da bi ga dodatno izkrivljale ali izkrivljanje ohranjale.  
 
Pri reformi podpornih shem je treba zagotoviti, da ta ne vpliva negativno na naložbeno ozračje. 
Za najbolj kritične štejejo spremembe, ki zmanjšujejo donosnost že opravljenih naložb. Take 
spremembe spreminjajo upravičena pričakovanja podjetij in jasno odvračajo od naložb ravno v 
času, ko je potrebnih še veliko več naložb. Zato je treba usmerjati sam postopek reform 
podpornih shem in tako zagotoviti, da bodo naložbene sheme stroškovno učinkovite in ne 
moteče.  
 
Trajnost biogoriv 
 
Slovenija nima razvitega trga z biogorivi. Večji del proizvodnje in porabe biogoriv v EU 
obvladuje pet držav članic (Francija, Nemčija, Italija, Španija in Združeno kraljestvo). Leta 2010 je 
Eurostat poročal, da je bilo 1,4 % (177 ktoe) vseh biogoriv, porabljenih v EU, proizvedenih iz 
odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze (čeprav druge, neuradne statistike 
kažejo približno 9 %, vključno z recikliranim kuhinjskim oljem).  
 
Členi 17, 18 in 23 Direktive 2009/28/ES zahtevajo, da Komisija aktivno spremlja vrsto vprašanj 
v zvezi z biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi, med drugim njihov vpliv na trajnost, trge z 
biomaso, cene surovin in hrane ter potrebo po ukrepih za zaščito tal, vode in zraka. Ključna 
sestavina takega spremljanja so informacije o poreklu goriv. Pomembno je namreč dejstvo, da je 
bilo 60 % surovin za biodizel, porabljenih v EU v letu 2010, proizvedenih v EU, preostali del 
biogoriv pa je bil v Unijo uvožen. Slovenija zagotavlja biogoriva tako kot tekoča fosilna goriva za 
promet na trgu Unije. Slovenija tudi nima omembe vrednih kmetijskih površin, ki se uporabljajo 
tudi za proizvodnjo surovin za biogoriva. 
 
Pri politiki biogoriv je ključno uveljavljanje prihranka emisij toplogrednih plinov, ki izhajajo iz 
prehoda na biogoriva. Z upoštevanjem emisij toplogrednih plinov so ocenjeni prihranki pri rabi 
biogoriv »prve generacije«, to je biogoriv iz poljščin, relativno nizki ali jih sploh ni. Zato je v 
postopku sprejemanja tudi sprememba Direktive 98/70/EC o kakovosti goriv in Direktive 
2009/28/ES o spodbujanju obnovljivih virov energije, ki predvideva, da se omeji prispevek, ki ga 
lahko imajo biogoriva iz poljščin pri doseganju 10-odstotnega cilja na 7-odstotni cilj, predlagano 
pa je okrepljeno spodbujanje razvoja biogoriv »druge« ali »tretje generacije« iz neživilskih surovin, 
kot so lesni ostanki pri predelavi gozdne biomase, odpadki ali slama.  
 
Področje biogoriv »druge« ali »tretje generacije« pomeni zaradi večje dostopnosti do gozdne 
biomase za Slovenijo razvojno priložnost, kar pa ni upoštevano v ukrepih in scenarijih razvoja 
obnovljivih virov do leta 2030, ki so navedeni v tem posodobljenem AN-OVE.    
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3 Pričakovana raba končne energije v obdobju 
2010−2020 in analiza scenarijev razvoja OVE 

3.1 Kratka ocena stanja izvajanja AN OVE-2010 

V letu 2015 je bil po podatkih SURS-a delež OVE v rabi bruto končne energije v Republiki 
Sloveniji 22,0-odstoten, s tem je bil načrt po AN OVE-2010 presežen za 0,8 odstotne točke. V 
desetletnem obdobju 2005−2015, se je delež OVE povečal za 6,0 odstotne točke, v petletnem 
obdobju 2016−2020 pa bo delež OVE treba povečati še za 3,0 odstotne točke. Razlog za 
preseganje cilja je  zlasti v 5,9 % manjši rabi bruto končne energije glede na projekcijo AN OVE-
2010 za leto 2015, in kljub temu, da je bila proizvodnja energije iz OVE tudi manjša od 
načrtovane in sicer za 2,4 %. K preseganju cilja je prispeval predvsem sektor ogrevanje in 
hlajenje, v sektorjih električne energije in prometa pa za cilji zaostajamo. 
 
S 33,4-odstotnim deležem OVE v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje je bil že v 
letu 2013 v celoti izpolnjen cilj za leto 2020 in celo presežen za 2,5 odsotne točke. V obdobju 
2005–2015 se je delež OVE v tem sektorju povečal za 15,1 odstotne točke in dosegel vrednost 
34,1 %. Ključen razlog je v manjši rabi energije, od leta 2005 se je raba energije v te namene 
zmanjšala za 22,0 %, hkrati se je povečalo izkoriščanje OVE za 40 %. Velik del povečanja med 
letoma 2008 in 2009 je posledica izboljšanega zajema statističnih podatkov o izkoriščanju lesne 
biomase v gospodinjstvih ter vključitev rabe ostalih OVE v gospodinjstvih, v zadnjem obdobju 
pa je zlasti posledica zmanjševanja rabe energije za ogrevanje. 
 
Povečevanje deleža proizvodnje električne energije iz OVE je leta 2015 nekoliko zaostaja za 
načrti, v letu 2015 je bil delež OVE v rabi bruto končne električne energije 32,7-odstoten, kar je 
za 2,7 odstotne točke manj od načrta v 2015 in še za 6,6 odstotne točke manj od cilja v letu 2020. 
V zadnjem letu se je delež celo zmanjšal za 1,2 odstotne točke. V obdobju 2005–2015 se je delež 
električne energije iz OVE povečal za 4,1 odstotne točke, ker se je proizvodnja električne energije 
iz OVE povečala za 14,0 %, raba bruto končne električne energije pa se ostala praktično 
nespremenjena, zmanjšala se je za 0,2 odstotka. Povečanje izkoriščanja OVE je zlasti posledica 
rasti proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah, ki je bila veliko večja od načrtovane; 
pri vseh drugih tehnologijah je bila rast proizvodnje manjša od načrtovane.  
 
Od leta 2005 se je delež OVE v prometu v letu 2013 sicer že povečal na 3,5 %, a se je do leta 
2015 znatno poslabšal na 2,2 %. V letu 2015 se je spremnila metodologija spremljanja deleža 
OVE v prometu. Ta sektor spet zaostaja kar za 7,8 odstotne točke od cilja v letu 2020 in zaostaja 
tudi za načrtovanim deležem v letu 2015. 
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Slika 1:  Doseganje ciljnih deležev OVE v obdobju do leta 2015 glede na nacionalni cilj in 
indikativne sektorske cilje AN OVE-2010. Za sektor promet je projekcija iz veljavnega AN 
OVE-2010 pripravljena po stari, statistični podatki pa po novi metodologiji (za podrobnosti glej 
poglavje 3.6). 
 

Podrobno so numerične vrednosti prikazane v tabelah (Tabela 1, Tabela 6 in Tabela 9).  

3.2 Scenariji doseganja ciljev OVE 

Za Predlog Nacionalnega energetskega programa (Predlog NEP) so bile pripravljene projekcije rabe in 
oskrbe z energijo za različne scenarije razvoja energetike do leta 2020, ki so bile sočasno podlaga 
za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020 (AN OVE-2010). Projekcije so bile 
ažurirane leta 2014 v okviru projekta Posodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in strokovne podlage za 
določanje nacionalnih energetskih ciljev (DB 2030) 14. V teh analizah sta bila obravnavana dva scenarija 
energetske politike spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, ki sta se 
razlikovala po intenzivnosti izvajanja ukrepov. Oba scenarija upoštevata razpon možnih rešitev, v 
okviru izvedljivih rešitev, posebna pozornost je bila posvečena ekonomski (finančni) in okoljski 
izvedljivosti obravnavanih scenarijev. Referenčni scenarij predpostavlja nadaljevanje sedanjih 
ukrepov URE in OVE ter okrepitev njihovega izvajanja s ciljem izpolnjevanja zahtev EU. 
Intenzivni scenarij predpostavlja aktivno politiko Slovenije na področju preprečevanja podnebnih 
sprememb in temelji na ukrepih za prehod na gospodarstvo, ki v celoti ločuje gospodarsko rast 
od emisij TGP in rabe energije: z učinkovitostjo in inovacijami zmanjšuje emisije TGP in rabo 
naravnih virov, izboljšuje konkurenčnost ter spodbuja rast in zaposlenost.  
 

                                                 
 
14  Posodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih energetskih ciljev, IJS CEU, IJS-DP-

11467, 2013-201, za Ministrstvo za infrastrukturo. 
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Za posodobljeni AN OVE smo na teh izhodiščih referenčnega scenarija oblikovali dve novi 
varianti15, ki se razlikujeta le v eni tehnologiji; v enem primeru gre za pospešen prodor vetrnih 
elektrarn, v drugem primeru sončnih elektrarn. Obe varianti upoštevata,  da bodo doseženi cilji, 
skladno s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Slovenije v letu 2020.  
 
Za usmerjanje razvoja  je dokument dopolnjen še s ciljem za leto 2030 in sicer je obravnavan 
minimalni scenarij: upoštevan nacionalni cilj je enak cilju, ki ga je za EU-28 sprejela za Unijo kot 
celoto, in sicer 27-odstotni delež OVE16. V letu 2020 ima Slovenija za 5 odstotnih točk višji ciljni 
delež od EU-28 (EU-28 20 %, Slovenija 25 %). Vse mednarodne analize v podporo pripravi 
novega zakonodajnega okvirja na področju OVE do leta 2030 sicer kažejo za Slovenijo na višji 
kot 27-odstotni delež do leta 2030. Poleg tega bo potrebno uresničiti vizijo »preprečiti nevarne 
posledice podnebnih sprememb in zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C do leta 2050 
ter izkoristiti čim več potenciala obnovljivih virov energije do leta 2050«.  
 
V nadaljevanju sta predstavljeni omenjeni novi varianti, ki se razlikujeta v projekciji razvoja 
sončnih in vetrnih elektrarn (REF-VE in REF-SE). 
 
Varianta 1 
 
Varianta 1, poimenovana tudi scenarij REF-SE, je oblikovana na osnovi referenčnega scenarija iz 
DB 203017 in ima naslednje karakteristike: 
 

- enaka kot v referenčnem scenariju DB 2030 je raba bruto končne energije v vseh 
sektorjih. Ta scenarij je bil potrjen v Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije za 
obdobje 2014−2020 (AN URE-2020) maja 2015 in je tudi osnova Dolgoročne strategije 
za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, (DSEPS). Kot tak je najbolj realen 
scenarij in zato upoštevan kot osnova pri oblikovanju scenarijev AN OVE.  

- enaka kot v referenčnem scenariju DB 2030 je tudi oskrba s toploto iz OVE. Z 
intenzivnejšem izvajanjem ukrepov se bo raba OVE za ogrevanje in hlajenje v stavbah v 
absolutni vrednosti zmanjševala, ne glede na to, da se bo povečal delež stavb, ki 
izkoriščajo OVE. Razlog je v izboljšavah izkoristkov danes zastarelih naprav in 
izboljšanju energetske učinkovitosti stavb. Delež OVE v industriji za ogrevanje in hlajenje 
je bistveno nižji kot v stavbah, nadaljnje povečanje rabe OVE pa bo v veliki meri odvisno 
od prihodnosti posameznih dejavnosti, kjer je OVE najbolj prisoten (lesnopredelovalna 
industrija, pohištvena industrija), in manj od ukrepov na tem področju, zato je 
obravnavan en scenarij ukrepov; 

- scenarij rabe biogoriv v prometu sledi ciljni projekciji iz AN OVE-2010;  
- oskrba z energijo, z izjemo razvoja proizvodnje električne energije iz sončne energije, je 

upoštevana z enotnimi predpostavkami do leta 2030; 

                                                 
 
15  Gre za varianti, variiramo po en parameter in gre torej za parametrično analizo, poimenujemo pa jih tudi 

scenarija. 
16  Zastavljeni cilj na ravni EU-28 je bil potrjen leta 2014 (odločitev EUCO 169/14: Evropski svet, 23. in 24. 

oktober 2014 – sklepi). Ta cilj bo dosežen s prispevki držav članic, dosežen pa bo ob doslednem spoštovanju 
pravice držav članic, da same določijo svojo kombinacijo energetskih virov. Cilji ne bodo postali nacionalno 
zavezujoči cilji. Posamezne države članice lahko določijo višje nacionalne cilje. Dosedanji dokumenti, pripravljeni 
s strani Evropske komisije, kažejo na višji ciljni delež OVE v letu 2030 kot 27 % za Slovenijo, kar pa je še 
predmet pogajanj. Glej Communication from the Commission, Impact Assessment, Accompanying the 
document, A Policy Framework for Climate and Energy in the Period from 2020 to 2030, COM/2014/015 final.  

17  Referenčni scenarij DB 2030 je bil upoštevan za modelska leta 2020, 2025 in 2030. Za leto 2015 je upoštevana 
korekcija modelske ocene z upoštevanjem prvih podatkov o rabi bruto končne energije.Vrednosti v vmesnih letih 
so intepolirane, razen za proizvodnjo električne energije iz OVE, kjer so vsa leta modelirana. 
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- ker imajo med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE velike HE tako 
energetske kot makroekonomske prednosti, je v scenariju upoštevan realno izkoristljiv 
potencial v tem obdobju. Scenarij je oblikovan na sledeč način: od deleža celotnega 
neizkoriščenega tehničnega potenciala za proizvodnjo električne energije v HE, ki danes 
znaša 51 % (izkoriščenega potenciala je 49 %), je v okviru okoljske presoje 
obravnavanega potenciala za povečanje izrabe HE za dodatnih 18,9 odstotnih točk. V 
scenariju je upoštevano, da bo do leta 2030 dejansko manj realiziranega potenciala, in 
sicer 13,6 odstotnih točk. Scenarij torej upošteva, da bo do leta 2030 izkoriščenega 62 % 
tehničnega potenciala, neizkoriščenega pa ga ostalo za okrog 38 %. Razlika med 
potencialom obravnavanim v okviru presoje vplivov na okolje in upoštevanim v 
scenarijih je zaradi manjše možnosti izvedbe projektov zaradi njihove okoljske, časovne in 
finančne izvedljivosti. To je razlog, da je v bilanco vključenega manj potenciala, ki se 
omejuje na najbolj realno izvedljive projekte do leta 2030 (predpostavke so podrobno 
obrazložene v poglavju 3.4). Tveganja glede realizacije potenciala zaradi zamud, 
sprememb projektov, verjetnosti, da se projekti ne bodo izvedli, ker bo tako odločeno v 
postopkih prevlade javnega interesa, in druge negotovosti so obravnavni v poglavju (3.4) 
in posebnem poglavju z analizo občutljivosti in negotovosti (poglavje 3.7).  

- razvoj proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah pa je enak intenzivnemu 
scenariju iz DB 2030. 

 
Varianta 2 
 
Varianta 2, poimenovana tudi scenarij REF-VE, je varianti 1 (scenarij REF-SE) v vseh 
predpostavkah razvoja energetike in zunanjih dejavnikov, ki na ta razvoj vplivajo, z izjemo dveh 
elementov: 
 

- razvoj proizvodnje električne energije v vetrnih elektrarnah je enak intenzivnemu 
scenariju iz DB 2030; 

- razvoj proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah je enak referenčnemu 
scenariju iz DB 2030.  

Posledično imamo dve novi varianti oz. scenarija REF-VE in REF-SE, ki sta na ravni bruto 
končne energije enaki REF scenariju, na ravni proizvodnje električne energije iz OVE pa sta 
nekoliko višji od referenčnega scenarija in precej nižji od intenzivnega scenarija iz DB 2030. Obe 
varianti dosegata raven primarne energije v letu 2020, ki je skoraj enak cilju 7,125 Mtoe, 
opredeljenem v AN URE-2020. Obe varianti dosegata ciljni 25-odstotni delež OVE v rabi bruto 
končne energije v letu 2020 in 27-odstotni delež OVE v rabi bruto končne energije v letu 2030. 
Varianti REF-VE in REF-SE sta po rabi fosilnih goriv in emisijah TGP enaki scenariju »z ukrepi« 
iz OP TGP-2020. Scenarij REF iz DB 2030, ki je enak scenariju z ukrepi iz OP TGP-2020, je 
predmet mednarodnega poročanja EK in ZN. 
 

3.2.1 Dodatna obrazložitev obravnavanih variant 

Kot alternativni scenarij oz. alternativne možnosti doseganja cilja AN OVE ne upošteva uporabo 
statističnih prenosov med državami članicami in sodelovanje v skupnih projektih z drugimi 
državami članicami in tretjimi državami. Tak scenarij namreč pomeni, da bi bil cilj dosežen s 
spodbujanjem projektov zunaj meja Slovenije, s čimer pa bi bile družbene in ekonomske koristi, 
kot je vpliv na zaposlenost, manjše. To pomeni, da je tak scenarij dražji od predlaganega oziroma 
je stroškovno neučinkovit.  Zato je tudi v primeru, če do leta 2020 ne izvedemo predvidenega 
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projekta, ki je na območiju Natura 2000, bolj smiselno pospešeno izvajanje drugih projektov, 
predvidenih za obdobje po 2020, kot pa kupovanje statističnih prenosov. Tak scenarij je tudi zelo 
verjeten, saj se gradnja HE Mokrice, glede na dejansko stanje, odmika v obdobje po letu 2020. 
 
Glede cilja za leto 2030, ki ga države članice same določijo, ni smiselno postaviti zelo ambiciozni 
cilj, saj bi to lahko pomenilo nedoseganje cilja in posledično plačilo kazni. Slovenija si bo  
prizadevala v okviru sprejemanja novih direktiv, da se bo pri oceni prispevkov držav članic na 
področju OVE upošteval tudi prispevek države članice k drugim okoljskim ciljem na EU ravni, 
biodiverziteti. Tako smo si zastavili relativno nižji cilj, 27 % OVE v letu 2030, ki pa za Slovenijo 
še vedno predstavlja povečevanje rabe OVE in je na ravni cilja povprečja držav EU. Ker je cilj 
AN OVE povečevanje rabe OVE, alternativna rešitev za doseganje cilja ne more biti nižji delež 
OVE oziroma cilj, da ostanemo do leta 2030 na istem deležu OVE kot leta 2020.  Ob dejstvu, da 
si cilj za 2030 sami zastavimo, tudi v tem primeru ni smiselna kot alternativna možnost oz. 
scenarij doseganje cilja s spodbujanjem projektov v tujini oziroma s na tem principu temelječimi 
mehanizmi.  
 
 
V scenarijih VE in SE so upoštevane najbolj realne predpostavke glede alternativnih rešitev za 
dosego ciljev AN OVE: 
 

- Zaradi prednosti HE (glej poglavje 3.4) AN OVE daje poseben poudarek 
hidroelektrarnam. Te so pomembne zlasti zaradi prilagodljivosti proizvodnje, ki med 
drugim omogoča večje vključevanje ostalih OVE, katerih proizvodnja je bolj naključna; 
kot so sončne in vetrne elektrarne; 

- Scenarija upoštevata, da se bodo ukrepi učinkovite rabe energije izvajali v primerljivem 
obsegu, kot do leta 2020, tudi v obdobju 2020-2030 v sektorjih industrije, gospodinjstev 
in storitvenih dejavnosti, ter da se bodo ukrepi učinkovite rabe energije v prometu začeli 
izvajati v načrtovanem obsegu; 

- Alternative za izkoriščanje drugih OVE so omejene. Na področju stavb v gospodinjstvih 
in široki rabi, kjer je danes raba OVE že zelo visoka,  se bo z izboljšanjem izkoristkov 
sistemov za ogrevanje in energetskih lastnosti ovoja stavb, v absolutni količini raba OVE 
celo zmanjšala, kljub temu, da se bo delež OVE povečal. Na področju prometa dodatnih 
potencialov za izkoriščanje biogoriv zaradi nasprotja s cilji prehranske varnosti praktično 
ni,  oz. je mogoče doseči povečanje rabe OVE samo preko večje rabe električne energije 
ali vodika; 

- Ni sicer mogoče izključiti, da bo razvoj zunanjih predpostavk, na katere energetska 
politika nima vpliva, potekal drugače, kot je predvideno v projekciji. Vendar te 
negotovosti lahko povzročijo tako negativen, kot pozitiven učinek na delež OVE. Možno 
je, da bi se zaradi izboljšanja konkurenčnosti tehnologij, kot so sončne elektrarne (v 
primeru povečanja cene električne energije na stroškovno raven in še nadaljnjega nižanja 
lastne cene proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn), njihov delež povečal 
brez subvencij. Vendar danes taka predpostavka ni realna za programiranje doseganja 
cilja. Možno je tudi večje povečanje OVE in URE v industriji, vendar pa je hkrati 
potrebno opozoriti, da projekcija, uporabljena v AN OVE temelji na zelo konservativni 
projekciji gospodarske aktivnosti (BDP) v Sloveniji, ki je bila pripravljena leta 2013 (glej 
poglavje 3.8). Možno je tudi, da se bo raba energije v prometu povečala bolj, kot je 
načrtovano v projekciji, saj se je v preteklosti, leta 2008, že zgodilo, da se je raba energije 
v prometu v samo enem letu povečala za 18 %, kot posledica večjega obsega tranzitnega 
prometa (vstop Romunije in Bolgarije v EU) in zaradi višje cene goriv, ter posledično 
večjimi razlikami v ceni med sosednjimi državami;  
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3.3 Pričakovana raba energije  

Cilji glede OVE in scenariji za doseganje teh ciljev so določeni na podlagi projekcije rabe bruto 
končne energije do leta 2030, ki predpostavlja izvajanje politike učinkovite rabe energije, kot je 
zastavljena v Akcijskem načrtu za eneregtsko učinkovitost za obdobje 2014-2020 (AN URE 
2020) in v Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb18. Tako je 
predvideno, da se bodo ukrepi učinkovite rabe energije do leta 2020 izvajali v skladu z AN URE 
in do leta 2030 v primerljivem obsegu. Predvideni ukepi in politike na področju učinkovite rabe 
energije predstavljajo realne predpostavke za projekcije rabe končne energije in tako edno pravo 
izhodišče za izračun in oblikovanje ciljev na področju OVE.  
 
 
Tabela 1:  Delež OVE, raba bruto končne energije in raba bruto končne energije iz OVE – 
projekcija za obdobje 2015−2030. Projekcija je enaka za ove varianti: REF-SE in REF-VE19. 
 

 2005 2010 2013 2014 2015 2020 2025 2030 

 Delež OVE [%] 

REF: OVE-O in H 18,9% 28,1% 33,4% 32,4% 34,1% 34,5 31,7 30,5 
REF: OVE-E 28,7% 32,2% 33,1% 33,9% 32,7% 38,6 43,5 47,4 

REF: OVE-P20  0,8% 3,1% 3,8% 2,9% 2,2% 10,1 10,1 10,1 

REF: OVE 16,0% 20,4% 22,4% 21,5% 22,0% 25,0 26,3 27,0 

 Raba bruto končne energije [Mtoe] 

REF: O in H 2,37 2,26 1,94 1,75 1,84 1,84 1,84 1,86 
REF: E 1,27 1,22 1,25 1,24 1,27 1,26 1,31 1,36 

REF: P21  1,44 1,77 1,80 1,78 1,76 2,02 2,13 2,20 

REF: Skupaj 5,08 5,25 4,99 4,78 4,88 5,12 5,28 5,42 

 Raba bruto končne energije iz OVE [Mtoe] 

REF: 
OVE-O in 
H 

0,45 0,64 0,65 0,57 0,63 
0,63 0,58 0,57 

REF: OVE-E 0,36 0,39 0,41 0,42 0,42 0,49 0,57 0,64 
REF: OVE-P 0,00 0,05 0,06 0,04 0,03 0,16 0,23 0,25 
REF: OVE 0,81 1,07 1,12 1,03 1,07 1,28 1,39 1,46 

 
Pričakovana raba bruto končne energije v Sloveniji se bo do leta 2020, ob upoštevanju učinkov 
ukrepov za energetsko učinkovitost, v referenčni strategiji povečala za 4,8 % glede na raven iz 
leta 2015. Po sektorjih se pričakuje naslednje spremembe: zmanjšanje rabe za ogrevanje in 
hlajenje za 0,3%, električne energije 0,4 % in povečanje v prometu za 3,5 %. Pri projekciji rabe 
končne energije v prometu je upoštevano nadaljevanje dosedanje stopnje izvajanja trajnostne 
prometne politike in le zmerno povečanju tranzitnega prometa. Doseganje nizke rasti rabe 
končne energije v prometu je za izpolnitev cilja ključno, saj promet z 10-odstotnim deležem OVE 
v porabi goriv, ob večanju njegovega deleža v rabi bruto končne energije, Slovenijo močno 
oddaljuje od ciljnih 25 %. Raba končne energije v prometu se je med letoma 2005 in 2015 

                                                 
 
18  Vir: Posodabljanje energetskih bilanc do leta 2030 in strokovne podlage za določanje nacionalnih energetskih 

ciljev (DB 2030), IJS CEU, 2014. 
19  Vir: Statistični podatki za leta med 2005 do 2014, SURS, podatkovni portal SI STAT, izpis 2. februar 2016. 
20  Delež OVE v prometu ocenjen skladno z veljavno Direktivo 2009/28/ES: električna energija iz OVE v cestnem 

prometu je upoštevana s faktorjem 2,5. 
21   Električna energija iz OVE je upoštevana samo v sektorju električna energija, v izogib dvojnemu štetju.   
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povečala za 22 %. Vendar pa prve ocene za leto 2016 kažejo na znatno, nad 7% povečanje rabe 
motornih pogonskih goriv. 
 

 
 
Slika 2:  Skupni delež OVE v rabi bruto končne energije in sektroski deleži za električno 
energijo (OVE-E), ogrevanje in hlajenje (OVE-O in H) in promet (OVE-P) v obdobju 
2005−2015 ter projekcija za obdobje do leta 2030. Za sektor električne energije sta prikazani 
varianti REF-VE in REF-SE. Za sektor ogrevanja in hlajenja ter prometa je upoštevana varianta 
REF. 
 

3.4 Pričakovana proizvodnja električne energije iz OVE in ključne 
predpostavke  

Na področju električne energije se AN OVE-2010 ne izvaja ustrezno. Kljub zaostajanju za ciljem 
v obdobju 2010–2015 so bili znatno preseženi vsi v AN OVE načrtovani finančni okvirji za 
spodbude proizvodnji električne energije iz OVE. Zato bo nadaljnje spodbujanje s podporno 
shemo v obdobju 2016–2020 možno le v zelo omejenem obsegu. V obdobju do leta 2015 so bile 
projekcije AN OVE-2010 presežene samo na področju razvoja sončnih elektrarn, znatno pa 
zaostaja izvajanje načrta pri izgradnji hidroelektrarn in vetrnih elektrarn.  
 
Prostorska umestitev ukrepov za izvajanje prenovljenega AN OVE je opisana v prilogi 1 tega 
gradiva. 
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Hidroelektrarne nad 10 MW 
 
Med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE imajo velike HE vrsto prednosti:  
 

- energetske koristi: ustrezen delež električne energije iz hidroelektrarn izboljšuje 
obratovalne parametre elektroenergetskega sistema Slovenije, saj so vir za proizvodnjo 
vršne energije in nudijo tudi sistemske storitve, zlasti rezervno moč in regulacijo 
frekvence ter napetosti v omrežju in s tem ustrezno dopolnjujejo manj prilagodljivo 
proizvodnjo iz jedrske elektrarne in termoelektrarn na trdna goriva. Omogočajo tudi večje 
vključevanje ostalih elektrarn na OVE v elektroenergetski sistem v prihodnje, elektrarn 
katerih proizvodnja je bistveno manj prilagodljiva. HE imajo pomembno vlogo pri 
povezovanju regionalnih elektroenergetskih omrežij v med regionalne elektroenergetske 
interkonekcije22. Veljavna Resolucija o Nacionalnem energetskem programu posebej 
poudarja tudi pomen izgradnje HE pri zagotavljanju strateške zanesljivost pri oskrbi z 
električno energijo ob izrednih ekonomskih ali političnih razmerah in zaradi 
diverzifikacije virov; 

- ekonomske koristi: velike HE se med vsemi tehnologijami za proizvodnjo električne 
energije uvrščajo med stroškovno najbolj učinkovite (Vir: Energy technology prospectives 
2015, IEA, 2015)23. Pričakovani so tudi veliki makroekonomski učinki na gospodarsko 
aktivnost in posledično na javne finance, povezani z izgradnjo in delovanjem HE24 (Vir: 
UMAR, Ocena učinkov gradnje hidroelektrarn na Savi na javne finance, 2015).  
 

Zaradi zgoraj navedenega posodobljeni AN OVE daje poseben poudarek velikim HE in 
predvideva pospešeno izgradnjo novih HE, vseh realno izvedljivih projektov do leta 2030 ob 
upoštevanju vseh potrebnih postopkov okoljske presoje.  
 
Najpomembnejši pregledni študiji potenciala izgradnje HE v Sloveniji sta bili izdelani v prejšnjem 
desetletju, to sta: Strokovne podlage za realizacijo obvez energetskega paketa za 20 % delež 
obnovljivih virov energije, IBE, avgust 2007 in Pregled stanja vodnega potenciala v Republiki 
Sloveniji, UL-FGG, Katedra za splošno hidrotehniko, julij 200825. V študiji UL-FGG je 
ocenjeno, da je bilo leta 2008 izkoriščenega za 45 % tehničnega potenciala za izgradnjo HE. Z 
upoštevanjem izgradnje objektov v obdobju 2008−2015 se je ta vrednost povzpela na 49 %. 
Velike so razlike med posameznimi vodotoki, saj je od velikih vodotokov energetsko najbolj 
izkoriščena reka Drava, skoraj stoodstotno, sledi Soča (34 %), manj Sava (28 %), medtem ko je 
energetska izkoriščenost reke Mure za enkrat še praktično zanemarljiva (<1 %), potencial 
vodotokov izrabljen z malimi hidroelektrarnami pa obsega 25,5 % delež. Novejših, primerljivih 
študij, ni. 
 

                                                 
 
22  Povzeto po študiji: Pregled stanja vodnega potenciala v Republiki Sloveniji, UL-FGG, Katedra za splošno 

hidrotehniko, 2008. 
23  Dodatno je pri tem treba upoštevati tudi dolgo življenjsko dobo HE, saj navedena primerjava kaže le stroške v 

ekonomski dobi odplačevanja investicij. Dodatne ekonomske koristi HE so tudi zaradi višje tržne vrednosti vršne 
električne energije v primerjavi s proizvodnjo v pasu ter vrednosti sistemskih storitev, ki jih HE zagotavljajo. 

24  Zlasti velik učinek na gospodarsko aktivnost se pričakuje v gradbeništvu, saj je več kot polovica celotne investicije 
v gradnjo hidroelektrarn namenjena za gradbena dela, v tem sektorju pa je izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti 
trenutno nizka. 

25  Študiji vključujeta identifikacijo potencialnih energetskih lokacij, ki v prvi študiji temelji na sistematičnem 
pregledu dostopnih podatkov iz javnih arhivov (na podlagi pregleda stanja dokumentacije, postopkov, študij s 
področja), v drugi pa so vključene tudi elektrarne iz poslovne dokumentacije, ki ni javno dostopna.   
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Tabela 2:  Potencial HE v Sloveniji, povzet po študiji UL-FGG, 200826 in ažuriran glede na 
izgradnjo novih in modernizacijo obstoječih HE, izvedenih v obdobju do leta 2014. 

 

Bruto potencial 
Tehnično izkoristljiv 

potencial 
Letna proizvodnja 

Delež izkoriščenosti 

tehničnega potenciala 

 
[GWh/leto] [GWh/leto] [GWh/leto] [%] 

 

GWh/leto GWh/leto GWh/leto % 

Sava 4.134 2.794 790 28% 

Drava 4.301 2.919 2.887 99% 

Soča 2.417 1.442 491 34% 

Mura 928 690 5 0,7% 

Kolpa 310 209 0 0% 

Ostali vodotoki 7.350 1.114 284 25% 

Slovenija - skupaj 19.440 9.168 4.457 49% 

 
Pri ocenjevanju izvedljivosti projektov za realizacijo potenciala so upoštevane že sprejete 
odločitve glede izkoriščanja vodnega potenciala v energetske namene, pa tudi načrtovane prenove 
obstoječih elektrarn. Te so: Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na 
delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega, (Ur. l. RS, št. 121/04, št. 83/06); Uredba 
o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od 
Sladkega Vrha do Veržeja, (Ur. l. RS, št. 120/05); Uredba o državnem prostorskem načrtu za 
območje hidroelektrarne Mokrice, (Ur. l. RS, št. 69/13). Upoštevane so bile tudi usmeritve iz 
predhodnih analiz, okoljskega poročila za predlog NEP ter rezultati Okoljskega poročila za ta 
dokument. Upoštevana je tudi odločitev Zakona o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo 
s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76 – popr. in 29/86), ki na Soči in njenih pritokih ne 
dovoljuje izgradnje elektrarn in zato potencial na tem vodotoku ni obravnavan.  
 
Stanje postopkov umeščanja hidroelektrarn v prostor je naslednje: 
 

- Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Uradni list 

RS, št. 69/13)  je bila sprejeta avgusta 2013; 

- Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje–Mota na Muri je 

Vlada RS sprejela 16.5.2013. Postopek je v teku. 

- Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE 

Renke na srednji Savi je Vlada RS sprejela 22.8.2013. 

- Pobudo za pripravo DPN za umeščanje HE na Ljubljanskem in Litijskem delu reke Save 

je Ministrstvo za infrastrukturo podalo 24.3.2014; Sklep o izdelavi DPN še ni sprejet. 

 
V AN OVE vključene lokacije za izgradnjo HE do leta 2020 so (Tabela 3): 
 

- na reki Savi: dokončanje izgradnje HE Brežice, izgradnja HE Mokrice27.  

                                                 
 
26   Vir: Andrej Kryžanowski, Anja Horvat, Mitja Brilly. Možnosti izkoriščanja energetskega potenciala v Sloveniji, 

Aktualni projekti s področja upravljanja z vodami in urejanje voda, 2008. 
27  Ker obstaja velika verjetnost, da dokončanja HE Mokrice ne bo mogoče zagotoviti do leta 2020, bo potrebno 

AN OVE dopolniti z aktivnostmi za pospešitev izvedbe drugih ukrepov AN OVE, ki so bili sicer predvideni za 
izvedbo v obdobju 2020-2030, prednostno bodo pri tem upoštevani ukrepi v sektorjih daljinsko ogrevanje in 
industrija, ter drugi stroškovno učinkoviti ukrepi.  
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Skupna moč navedenih planiranih elektrarn je 71 MW. Glede na negotovosti pri nadaljnjih 
postopkih presoje okoljske sprejemljivosti HE Mokrice, je končna skupna moč hidroelektrarn, 
zgrajenih do leta 2020 od 41 do 71 MW. V primeru izgradnje HE samo v obsegu 41 MW, pravno 
obvezujoči 25-odstotni ciljni delež OVE v letu 2020, s tem programom ne bo dosežen, temveč 
bo delež ove znašal le 24,8 %. Da bo dosežen cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje HE, 
za katere obstaja verjetnost, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te  
HE vpliv na okolje ocenjen kot bistven, bo treba izvesti postopek prevlade javnega interesa 
varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave. Prevlado druge 
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po izvedeni natančni 
presoji posameznih projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne 
rešitve na nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov. 
Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh postopkov odločeno, da se energetski potencial na tem 
območju ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali projekt celo ne bo izveden. 
Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt ne bo izveden do leta 2020. 
 
Potencialne lokacije za izgradnjo HE med 2020 in 2030 so opredeljene v spodnji tabeli 
(Tabela 3), kjer je prikazano tudi stanje priprave projektov in ocenjena njihova izvedljivost oz. 
tveganja projektov. Kot je opredeljeno v uvodu oz. med izhodišči programa AN OVE 
prednostno usmerja projekte za izkoriščanje OVE zunaj varovanih območij. Tako načrtuje, da se 
bodo najprej izvedli projekti zunaj območjih NATURA 2000 oz. projekti, katerih vpliv na okolje 
bo verjetno ocenjen kot nebistven, ki so: 
 

- na reki Dravi: prenova HE Formin; 
- na reki Savi: izgradnja HE na srednji Savi od HE Suhadol, HE Renke in HE Trbovlje, za 

katere je DPN že v pripravi. 
 

Vendar pa zastavljeni cilj AN OVE, to je 27-odstotni delež OVE v letu 2030, samo z izvedbo teh 
projektov ne bo dosežen. Da bi dosegli cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje HE, za 
katere je verjetno, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V AN OVE so zato kot 
potencialna območja za izgradnjo HE do leta 2030 obravnava še naslednja: 
 

- na reki Savi: HE na litijskem in ljubljanskem delu srednje Save do vključno HE Kresnice, 
ter sanacija in do-instalacija HE Moste; 

- na reki Muri: potencialno območje reke Mure glede na okoljsko sprejemljivost, za katere 
je DPN že v pripravi. 
 

AN OVE kot potencialna območja za izgradnjo HE obravnava območja po vrstnem redu, kot so 
navedena v Tabeli 3. Tako skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov 
vpliv ocenjen kot nebistven, znaša 167 MW; skupna moč vseh predvidenih HE do leta 2030, to je 
vključno s tistimi, za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot bistven, pa 344 MW 
(vključno s HE predvidenimi za izgradnjo do 2020).  
 
Ocena (C) v okoljskem poročilu, ki je pogoj za okoljsko sprejemljivost akcijskega načrta, je v 
primeru HE nad 10 MW podana za interval 167-344 MW in ne za potencialnih 344 oziroma 487 
MW. Posamezni projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na naslednjem 
nivoju. S sprejetjem AN OVE prevlada druge javne koristi še ni dokazana, temveč se bo 
ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE, upoštevajoč 
odsotnost drugih alternativnih rešitev v okviru ciljev DPN in možnosti izvedbe ustreznih 
izravnalnih ukrepov. 
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V kolikor bo za HE vpliv na naravo v Okoljskem poročilu v okviru priprave DPN ocenjen kot 
bistven, bo za nadaljevanje priprave DPN treba, izvesti postopek prevlade javnega interesa 
varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave. Prevlado druge 
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po izvedeni natančni 
presoji posameznih projektov izgradnje HE, pod pogojem odsotnosti drugih alternativnih rešitev 
na nivoju DPN in izvedbe ustreznih izravnalnih ukrepov. Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh 
postopkov odločeno, da se energetski potencial na tem območju ne bo izkoristil v polnem 
obsegu tehničnega potenciala oz. da se projekti ne izvedejo. V primeru, da bi bilo v okviru teh 
postopkov odločeno, da se projekti ne izvedejo, zastavljeni cilj AN OVE ne bi bil dosežen. V 
primeru, da bi bilo za vse take projekte odločeno, da se ne izvedejo, bi bil v letu 2030 dosežen le 
25,8- odstotni delež OVE v bruto končni energiji, kar je za 1,1 odstotne točke manj od 
indikativnega cilja AN OVE oz. ciljnega deleža EU.  
 
Skupna potencialna moč HE nad 10 MW na vseh obravnavnih potencialnih lokacijah (Tabela 3) 
sicer znaša 487 MW. Njihova povprečna letna proizvodnja je 1.668 GWh (povprečna 
normalizirana proizvodnja 1.887 GWh) in predstavlja 18,9 % tehničnega potenciala za izgradnjo 
HE v Sloveniji. Ker pa je izvedba projektov odvisna od izidov postopkov okoljske presoje, pa 
tudi od drugih tveganj, kot je navedeno v tabeli (Tabela 3), je v scenarijih AN OVE upoštevano, 
da se instalirana moč HE večjih od 10 MW poveča za največ do 344 MW do leta 2030; njihova 
povprečna predvidena proizvodnja električne energije znaša okvirno 1.246 GWh (normalizirana 
proizvodnja 1.375 GWh), kar po ocenah predstavlja 13,6 % tehničnega potenciala za izgradnjo 
HE v Sloveniji (Slika 3).  
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Tabela 3:  Potencialna območja izgradnje HE nad 10 MW do leta 2030 (Glej tudi podpoglavje Celovita presoja vplivov na okolje in nadaljnji postopki odločanja v poglavju 
2.1). 

 OBRAVNAVANI 

TEHNIČNI 

POTENCIAL – 

MOČ HE 28 

STANJE  TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 

OCENO 

UČINKOV AN 

OVE DO LETA 

203029, 

MOČ HE 

PRVO MOŽNO 

LETO 

POLNEGA 

OBRATOVANJA 

PREDNOSTNI PROJEKTI AN OVE 

Dokončanje verige HE na Spodnji Savi 

HE Brežice 41 MW V izgradnji.  Rok izgradnje je 3,5 do4 leta ob zagotovljenih finančnih sredstvih. 41 MW 2018 

HE Mokrice do 30 MW Uredba o DPN za območje HE 

Mokrice sprejeta avgusta 2013. 

Okoljska. Obstaja verjetnost, da vpliv HE na naravo ocenjen kot bistven. 

V kolikor bo za HE Mokrice vpliv na okolje ocenjen kot bistven, bo treba 

izvesti postopek prevlade javnega interesa varovanja 

podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave. 

Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo 

možno ugotavljati šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov 

izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne rešitve na 

nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih 

ukrepov. Obstaja verjetnost, da bo v okviru nadaljnjih postopkov odločeno, 

da se energetski potencial ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega 

potenciala ali da projekt celo ne bo izveden, ali da zaradi trajanja 

postopka, projekt ne bo izveden do leta 2020. 

Finančna. Dinamika izgradnje bo odvisna zlasti od finančne izvedljivosti 

projekta. Ob optimalnih pogojih je izgradnja lahko zaključena že leto po 

izgradnji HE Brežice. Predpostavka je optimistična, če primerjamo s tem, 

da so bili pri izgradnji prvih treh elektrarn HE na Spodnji Savi intervali tri 

do štiri letni.  

30 MW* 2019−2022 

                                                 
 
28  Moč na pragu.  
29  Vključeno v izračun ciljnega deleža OVE v rabi bruto končne energije za leto 2030, ki znaša 27%. Za podrobnosti glej tebele (Tabela 4, Tabela 5, Tabela 8). Naveden je tehnični potencial, 

ki ni nujno tudi hkrati izvedljiv potencial zaradi okoljskih, finančnih, administrativnih in drugih tveganj pri pripravi projektov oz. planov. Za vpliv teh tveganj na učinke oz. na delež OVE 
glej poglavje ocena negotovosti in občutljivosti.  
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 OBRAVNAVANI 

TEHNIČNI 

POTENCIAL – 

MOČ HE 28 

STANJE  TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 

OCENO 

UČINKOV AN 

OVE DO LETA 

203029, 

MOČ HE 

PRVO MOŽNO 

LETO 

POLNEGA 

OBRATOVANJA 

   

Prenova HE na reki Dravi 

HE Formin do 12 MW Prenova. - 12 MW 2024 

Izgradnja HE na Srednji Savi 

HE Suhadol do 114 MW Uredba o koncesiji sprejeta l. 

200430. Koncesijska pogodba v 

pripravi.  

DPN v pripravi, zaključek je bil 

načrtovan do 2016.  

Vprašanje financiranja je še 

odprto.  

Politična.  Zamude pri pripravi projekta so glede na prvotne načrte zelo 

velike. Dejstvo, da koncesijska pogodba še ni podpisana, kaže na težave 

pri odločanju.  Umeščanje v prostor se je začelo šele leta 2013 za prve tri 

elektrarne.  

Administrativna. Zaradi trajanja postopkov odločanja (koncesijska 

pogodba, DPN) se lahko zgodi, da bo dinamika izvedbe projektov 

počasnejša od navedene.  

Finančna. Dinamika izgradnje bo odvisna tudi od razpoložljivosti virov 

financiranja zaradi zahtevnosti financiranja projekta v danih tržnih 

razmerah. 

Okoljska. Tveganja obstajajo, a so pričakovani vplivi na okolje manjši kot 

pri drugih obravnavanih potencialnih območjih HE. 

43 MW 2020−2022 

HE Trbovlje 35 MW 2023−2025 

HE Renke 36 MW 
 

2025−2027 

DRUGI POTENCIALNI PROJEKTI AN OVE 

HE na litijskem delu 

srednje Save 

Moč HE na 

ljubljanskem in 

litijskem delu srednje 

Save je v pobudi za 

DPN ocenjena na do 

cca 210 MW. 

V obravnavi je pobuda za 

državni prostorski načrt za HE 

na ljubljanskem in litijskem 

odseku reke Save. Do leta 2030 

je mogoče pričakovati izgradnjo 

največ  dveh HE na tem odseku, 

skupne moči do 97 MW. 

Okoljska. Glede na oceno OP je možno, da bo zaradi vplivov na 

zavarovane in ogrožene vrste in območja z naravovarstvenim statusom 

lahko vpliv izvedbe HE na ljubljanskem in litijskem delu srednje Save 

ocenjen kot bistven.  

Zato obstaja verjetnost, da bo v nadaljnjih postopkih odločanja, ob 

izpeljavi postopka prevlade javnega interesa varovanja 

podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave 

odločeno, da se energetski potencial na tem območju ne bo izkoristil v 

97 MW* po letu 2026* 

HE na ljubljanskem delu 

srednje Save 

0 MW po letu 2030 

                                                 
 
30  Ur. l. RS, št. 121/04, št. 83/06 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200683&stevilka=3630
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 OBRAVNAVANI 

TEHNIČNI 

POTENCIAL – 

MOČ HE 28 

STANJE  TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 

OCENO 

UČINKOV AN 

OVE DO LETA 

203029, 

MOČ HE 

PRVO MOŽNO 

LETO 

POLNEGA 

OBRATOVANJA 

polnem obsegu tehničnega potenciala ali da projekt celo ne bo izveden. 

Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekti tudi v 

primeru pozitivnega izida postopka ne bodo izvedeni do leta 2030. 

Druga. Kot pri HE Suhadol, Trbovlje in Renke. 

Potencialna energetska raba reke Mure  

 

Elektrarne na mejnem 

odseku z Avstrijo do 

avtocestnega mostu pri 

Vučji vasi na notranji Muri 

Skupna moč 

elektrarn znaša od 0 

do 53 MW, glede na 

rezultate postopkov 

okoljske presoje in 

čezmejne presoje z 

Avstrijo, Madžarsko 

in Hrvaško, ki so že 

vse zahtevale 

notifikacijo. 

Elektrarne na mejnem odseku z 

Avstrijo do avtocestnega mostu 

pri Vučji vasi na notranji Muri.  

Podeljena je koncesija31 za 
energetsko izkoriščanje reke 
Mure za 8 elektrarn na območju 
od Sladkega Vrha do Veržeja. 

.  

Okoljska. Ocena iz OP kaže na to, da bo zaradi obsežnih vplivov na 

zavarovane in ogrožene vrste in območja z naravovarstvenim statusom 

vpliv izvedbe HE na Muri lahko ocenjen kot bistven. Zelo verjetno je, da bo 

v nadaljnjih postopkih odločanja, izpeljan postopek prevlade javnega 

interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom 

varovanja narave. Zaradi negotovega izida tega postopka, je možno, da bo 

energetski potencial na tem območju lahko izkoriščen v omejenem obsegu 

ali da projekt celo ne bo izveden. Obstaja tudi verjetnost, da zaradi 

trajanja postopka, projekt tudi v primeru pozitivnega izida postopka ne bo 

izveden do leta 2030. 

do 23 MW* 2020−2022* 

Druge HE      

HE Moste 2, 3 do 27 MW 

(povečanje s 

sedanjih 21 na do 48 

MW)  

Po odločitvi občine Bled, projekt 

miruje. 

Okoljska. Glede na oceno OP je možno, da bo zaradi vplivov na 

zavarovane in ogrožene vrste, območja z naravovarstvenim statusom in 

tudi na objekt kulturne dediščine lahko vpliv izvedbe HE ocenjen kot 

bistven. Zato je treba najti tehnično rešitev, ki upošteva vsebine 

ohranjanje narave.  

Energetski potencial na tem območju se ne bo izkoristil v polnem obsegu 

tehničnega potenciala Obstaja verjetnost, da projekt celo ne bo izveden. 

Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt tudi v primeru 

pozitivnega izida postopka ne bo izveden do leta 2030. 

27 MW* 2022* 

                                                 
 
31  Ur. l. RS, št. 120/05. 



Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) SI 

 

 
36 

 OBRAVNAVANI 

TEHNIČNI 

POTENCIAL – 

MOČ HE 28 

STANJE  TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 

OCENO 

UČINKOV AN 

OVE DO LETA 

203029, 

MOČ HE 

PRVO MOŽNO 

LETO 

POLNEGA 

OBRATOVANJA 

Skupaj obravnavani 

potencial 
do 487 MW 

   

Prednostni projekti AN 

OVE do leta 2020 
od 41 od 71 MW 

Skupna moč navedenih planiranih elektrarn do leta 2020 je 71 MW. Glede na 

negotovosti pri nadaljnjih postopkih presoje okoljske sprejemljivosti HE Mokrice, je 

končna skupna moč teh elektrarn od 41 do 71 MW.  

71 MW*  

Prednostni projekti AN 

OVE do leta 2030 

od 167 

do 197 MW 

Skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot 

nebistven, znaša 167 MW. Skupna moč elektrarn, načrtovanih do leta 2020 in HE, za 

katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot nebistven znaša 197 MW. 

197 MW*  

Skupaj vsi potencialni 

projekti  

AN OVE do leta 2030 

od 167 

do 344 MW 

Skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot 

nebistven, znaša 167 MW. Skupna moč vseh predvidenih HE do leta 2030, to je vključno 

s tistimi, za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot bistven, pa 344 MW 

(vključno s HE predvidenimi za izgradnjo do 2020). To je za 132 MW manj kot je 

energetski potencial obravnavnih projektov, ki znaša 487 MW. 

344 MW*  

 
* Vključno z elektrarnami, za katere je glede na oceno OP možno, da bo njihov vpliv na okolje ocenjen kot bistven. Za podrobnosti glej tudi besedilo v tabeli in v poglavju.
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V obeh variantah (REF-VE in REF-SE) je pričakovana izgradnja HE večjih od 10 MW skupne 
instalirane moči do 71 MW do leta 2020 in do 344 MW do leta 2030. To je za 132 MW manj 
predvidene moči, kot je energetski potencial projektov, predstavljenih v tabeli in obravnavanih v 
okviru okoljske presoje (Tabela 3). V navedenih zmogljivostih so vštete samo HE nad 10 MW, 
male HE so obravnavane posebej. S tem in spodaj opisanim povečanjem proizvodnje električne 
energije iz mHE bi se izkoriščenost tehničnega potenciala za izgradnjo HE povečala s sedanjih 
49 % na 54 % do leta 2020 in leta 2030 na 62 % do leta 2030, torej za 13,6 odstotne točke. 
Scenarij, da bi izkoristili vseh 18,9 odstotnih točk dodatnega potenciala iz tabele 20, ni bil 
izračunan, ker do leta 2030 ni izvedljiv. 

 

Slika 3: Stopnja izkoriščenosti tehničnega potenciala za izgradnjo HE vključena v postopek 
CPVO in vključena v projekcije AN OVE do leta 2030. 
 
Pri izgradnji HE nad 10 MW je ozko grlo tudi financiranje investicij, saj je v danih tržnih 
razmerah izgradnja novih zmogljivosti izjemno zahtevna tudi za najbolj konkurenčne med 
tehnologijami. Poleg tega je verjetno, da bo glede na oceno iz Okoljskega poročila za AN OVE v 
nadaljnjih postopkih odločanja, ob izpeljavi postopka prevlade javnega interesa varovanja 
podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave, zaradi obsežnih vplivov na 
zavarovane in ogrožene vrste in območja z naravovarstvenim statusom, vpliv izvedbe HE 
ocenjen kot bistven in bo odločeno, da se energetski potencial na nekaterih od območij izkoristi v 
omejenem obsegu, ali pa se projekt sploh ne izvede oz. da se tudi v primeru pozitivnega izida 
postopka izvede po letu 2030. V scenariju je upoštevano, da bo realizirano približno tri četrtine 
tehničnega potenciala za izgradnjo HE (gl. prejšnji odstavek), kar predstavlja zgornjo mejo 
realizacije (skadno z razlago v prejšnjem stavku, bodo dejansko realizirane vrednosti odvisne od 
nadaljnih postopkov odločanja). Občutljivost doseganja ciljev na ključne negotovosti je 
obravnavana podrobno v poglavju 3.8. 

13,6%

37,8% 48,6%

18,9%

32,5%

Izkoriščen potencial,
stanje  2014

Povečanje po AN OVE,
2030

Neizkoriščen potencial,
projekcija za  leto 2030

Potencial, obravnavan v
postopku CPVO
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Male hidro elektrarne 

 
Projekcija je povzeta po AN OVE-2010 in sloni na predhodnih ocenah okoljsko sprejemljivega 
potenciala izgradnje HE in rekonstrukcij obstoječih objektov. Projekti so v pripravi (projektno že 
opredeljene potencialne nove male hidroelektrarne)32, upoštevan je potencial posodobitev in 
nadgradenj obstoječih mHE ter možnosti izrabe lokacij nekdanjih mlinov in žag na vodotokih v 
Sloveniji.  
 
Vetrne elektrarne 
 
V prihodnjih letih pričakujemo izgradnjo vetrnih elektrarn na okoljsko sprejemljivih lokacijah. 
Potencial za izgradnjo veliki VE je bil preverjen na podlagi analize Celovit pregled potencialno ustreznih 
območij za izkoriščanje vetrne energije33 in predhodnih ocen. Ocena se omejuje na potencial za 
postavitev vetrnih polj z močjo nad 5 MW in temelji na modelu hitrosti in moči vetra za 
Slovenijo34, varstvenih kriterijih in z upoštevanjem oddaljenosti od poselitvenih območij, kot je 
podrobno opisano v citirani študiji. Potencial je ocenjen v območju med 330 MW in 480 MW 
električne moči vetrnih elektrarn, kjer manjša vrednost pomeni izkoriščenost do 30 % površine, 
ki je ustrezno oddaljena od naselij in skladna z varstvenimi kriteriji, večja vrednost pa 
izkoriščenost do 40 % te površine. Izhodišče za oceno potenciala VE je uporabljen podatek o 
povprečni hitrosti vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi iz modelov Aladin DADA in Aiolos, 
ostala območja z manjšo hitrostjo vetra niso bila pregledana. 
 
V varianti REF-SE je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 52 MW, v varianti REF-VE 
pa 102 MW vetrnih elektrarn, v kar so vključeni projekti velikih (nad 5 MW), srednjih (1−5 MW) 
in malih vetrnih (pod 5 MW) elektrarn. V primerjavi z zgoraj navedeno oceno potenciala za 
izgradnjo vetrnih polj nad 5 MW na potencialno ustreznih območjih, je to precej manjša 
vrednost. V obdobju do leta 2030 pa je v varianti REF-SE potrebna izgradnja 231 MW, v varianti 
REF-VE pa izgradnja 411 MW vetrnih elektrarn. V tem obsegu je izgradnja časovno izvedljiva. 
Do leta 2030 upoštevana potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn so pod zgornjo 
mejo ocenjenega potenciala 480 MW za postavitev vetrnih polj moči nad 5 MW iz zgoraj citirane 
študije33.  
 
Rezultati Okoljskega poročila AN OVE sicer kažejo na to, da je predvideni indikativni cilj v obeh 
scenarijih možno doseči tudi v primeru, da se problematična  območja, označena na Karti 
občutljivih območij za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji (DOPPS, 2012), na 
podlagi predvidenih raziskav dejansko izkažejo kot nesprejemljiva.  V okviru okoljske presoje se 
lahko izkaže, da katero izmed obravnavanih potencialnih območij za VE  delno ali v celoti ni 
primerno za postavitev VE, hkrati pa se lahko izkaže, da je možno na katerem od območij 
izkoristiti večji delež potenciala od v študiji (Celovit pregled potencialno ustreznih območij za 
izkoriščanje vetrne energije, Aquarius, avgust 2015) predvidenega. 
 
V okviru AN OVE se do leta 2030 izvedejo projekti na lokacijah brez bistvenih vplivov na 
okolje.  

                                                 
 
32  Strokovne podlage za realizacijo obvez energetskega paketa za 20 % delež obnovljivih virov energije, IBE, 2007. 
33  Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Strokovna podlaga za prenovo 

Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (obdobje 2010–2020), Aquarius, IJS, A. Mlakar, R. Tavzes, 2015.  

 Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn, Strokovna podlaga za Nacionalni energetski program 
(obdobje 2010 – 2030) in spremljajoče, okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje, Aquarius, IJS, A. 
Mlakar, 2010. 

34  Vetrovnost v Sloveniji, Jože Rakovec et. Al., Založba ZRC, 2009. 
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Sončne elektrarne  
 
Pričakovanja glede prodora sončnih elektrarn so zelo negotova. Gre za uveljavljeno tehnologijo, 
ki je prisotna v Sloveniji. V tem segmentu je bil prodor v zadnjih letih bistveno nad načrtovanim. 
Že do leta 2013 je bila skupna instalirana moč sončnih elektrarn 245 MW35, kar je skoraj dvakrat 
več od načrta v letu 2020 iz AN OVE-2010. Pričakovati je nadaljnji prodor te tehnologije. 
Izgradnja sončnih elektrarn v letih 2011−2013 je bila povezana z visokimi podporami, finančni 
okvir za podpore je bil presežen večkratno. Stroški za tehnologije so se v zadnjih letih znatno 
zmanjšali, kljub temu so v sedanjih razmerah projekcije nadaljnjega razvoja zelo so negotove. 
Finančna sredstva za spodbude bodo zelo omejena. Prihodnji razvoj bo zato zelo odvisen od cen 
električne energije in pogojev pri obračunu stroškov za električno energijo, zlasti od delovanja 
mehanizma samooskrbe. V varianti REF-VE pričakujemo izgradnjo dodanih 65 MW do leta 2020 
in 315 MW do leta 2030, v varianti REF-SE pa 163 MW do leta 2020 in 661 MW do leta 2030 
(glej tudi tabelo). V kolikor bodo nepopolnosti trga z električno energijo vsaj deloma odpravljene 
ali kompenzirane (mehanizem samooskrbe) lahko pričakujemo znatno povečanje instaliranih 
zmogljivosti za sončne elektrarne do leta 2020 in nadalje. V primeru, da bo tehnologija 
konkurenčna, bi zmogljivosti lahko znatno presegle pričakovane vrednosti v REF-SE. Pri ocenah 
smo upoštevali dosedanji razvoj in spremembe podporne sheme iz EZ-1.  
 
Soproizvodnja toplote in električne energije iz OVE 
 
Elektrarne na lesno biomaso so upoštevane v sistemih daljinskega ogrevanja in v industriji. V 
skupni bilanci izrabe lesne biomase je upoštevan tudi sosežig, SPTE prav tako prispeva k 
povečanju proizvodnje toplote iz OVE.  
 
Elektrarne na deponijski plin. Količina deponijskega plina, ki je na voljo za proizvodnjo 
električne energije, je omejena. Višek naj bi bil dosežen  leta 2015, ko naj bi bili realizirani vsi 
predvideni projekti izkoriščanja deponijskega plina za proizvodnjo električne energije, nato pa se 
bodo zmanjševale razpoložljive količine deponijskega plina. V obeh scenarijih so predpostavke 
enake. 
 
Drugi bioplini in čistilne naprave: izkoriščanje bioplina se je v zadnjih letih znatno povečalo. 
Ta trend bo v prihodnje precej oslabljen. V prihodnje se bodo prednostno uporabljali ostanki in 
odpadki iz kmetijstva. Uporaba žit in drugih krmil kot surovine za proizvodnjo bioplina bo 
omejena na obstoječe enote. V obeh scenarijih je v letu 2030 upoštevana zelo zmerna rast 
zmogljivosti. Omejitev razvoja novih kapacitet je zaradi omejitev pri razpoložljivosti surovin.  
 
Elektrarne na geotermalno energijo. Identificirana je možnost izkoriščanja geotermalne 
energije za proizvodnjo električne energije v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem na 
področju Lendave, Črenšovcev in Dobrovnika. Potencial geotermalne energije ni potrjen. 
Geološki zavod na osnovi razpoložljivih podatkov ocenjuje, da je v Sloveniji nerealno pričakovati 
proizvodnjo električne energije iz geotermalne toplote do leta 202036. Negotovost ocene 
potenciala geotermalne energije je znatna, razvoj je lahko večji ali manjši od pričakovanega. 
 
  

                                                 
 
35   Vir: Borzen. 
36  Bilanca uporabe geotermalnih toplotnih črpalk in ocena možnosti izgradnje geotermalnih elektrarn do leta 2020 v 

Sloveniji za potrebe akcijskega načrta OVE, Geološki zavod Slovenije, marec 2010. 
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Slika 4:  Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za 
varianto REF-VE. Za obdobje 2005−2014 podatki SURS-a in Borzena. 
 

 
Slika 5:  Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za 
varianto REF-SE. Za obdobje 2005−2014 podatki SURS-a in Borzena. 
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Tabela 4:  Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za varianto REF-SE37.  

 
INSTALIRANA MOČ  

DODATNA MOČ  
V OBDOBJU 

 Statistični podatki38 
 

Varianta REF-SE 

 [MW] 

 
2005 2010 2014 2015 2020 2025 2030 

2015− 
2020 

2015− 
2030 

Hidroenergija 979 1.074 1.116 1.116 1.207 1.368 1.496 91 380 

< 1 MW 107 118 119 119 132 138 144 13 25 

1 MW – 10 MW 36 42 38 38 45 47 49 7 11 

> 10 MW 836 914 959 959 1.030 1.183 1.303 71 344 

Črpanje 0 180 180 180 180 180 180 0 0 

Geotermalna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sončna energija 0 12 25539 257 418 620 979 161 722 

Fotovoltaična 0 12 255 257 418 620 979 161 722 

Koncentrirana sončna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energija plimovanja, valov, morja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vetrna energija 0 0 4 5 56 158 235 51 230 

Na kopnem 0 0 4 5 56 158 235 51 230 

Na morju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomasa 18 48 62 68 85 80 82 17 14 

Trdna 13 33 30 30 41 36 37 11 7 

Bioplin 5 14 3740 37 43 44 44 6 7 

Tekoča biogoriva (1) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Skupaj 997 1.134 1.443 1.446 1.766 2.226 2.793 320 1.347 

 

                                                 
 
37  Predstavljena je projekcija realizacije načrtovane do leta 2030, ki zagotovi doseganja 27-odstotnega skupnega deleža OVE v bruto končni energiji,. Kot je pojasnjeno v besedilu, 

je realizacija odvisna od izida nadaljnih postopkov odločanja.  
38  Vir: SURS za vse podatke, razen kjer je posebej navedeno. 
39  Instalirana moč v letu 2014 po podatkih Borzen-a. Ostali podatki za obdobje 2005−2014 SURS. 
40   Vir: Borzen in SURS. 
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Tabela 5:  Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za varianto REF-VE. 

[MW] INSTALIRANA MOČ 
DODATNA MOČ  

V OBDOBJU 

 Statistični podatki41 
 

Varianta REF-VE 

 [MW] 

 
2005 2010 2014 2015 2020 2025 2030 

2014−202
0 

2014−203
0 

Hidroenergija 979 1.074 1.116 1.116 1.207 1.368 1.496 91 380 

< 1 MW 107 118 119 119 132 138 144 13 25 

1 MW – 10 MW 36 42 38 38 45 47 49 7 11 

> 10 MW 836 914 959 959 1.030 1.183 1.303 71 344 

Črpanje 0 180 180 180 180 180 180 0 0 

Geotermalna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sončna energija 0 12 255 257 320 460 633 63 376 

Fotovoltaična 0 12 255 257 320 460 633 63 376 

Koncentrirana sončna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energija plimovanja, valov, morja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vetrna energija 0 0 4 5 106 255 415 101 410 

Na kopnem 0 0 4 5 106 255 415 101 410 

Na morju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomasa 18 48 62 68 85 80 82 17 14 

Trdna 13 33 30 30 41 36 37 11 7 

Bioplin 5 14 3742 37 43 44 44 6 7 

Tekoča biogoriva (1) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Skupaj 997 1.134 1.443 1.446 1.718 2.163 2.627 272 1.181 

 

                                                 
 
41  Vir: SURS za vse podatke, razen kjer je posebej navedeno. 
42  Vir Borzen in SURS 
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3.5 Pričakovana raba končne energije iz OVE za ogrevanje in 
hlajenje in ključne predpostavke  

Raba OVE za ogrevanje in hlajenje se je v obdobju 2005−2015 najbolj povečala v gospodinjstvih. 
Povečala se je tudi raba OVE v storitvenih dejavnostih in pri oskrbi z daljinsko toploto, znatno 
pa se je zmanjšala raba OVE industriji. Velik del povečanja med letoma 2008 in 2009 je posledica 
izboljšanega zajema statističnih podatkov o izkoriščanju lesne biomase v gospodinjstvih, 
pomembno pa je tudi povečanje zaradi vključitve statistike sončne in geotermalne energije v 
gospodinjstvih ter neposredne rabe geotermalne energije v ostali rabi (storitve in kmetijstvo). 
 

 
Slika 6:  Raba OVE za ogrevanje in hlajenje po sektorjih do leta 2030 v scenariju REF.   
 

 
Slika 7:  Raba OVE za ogrevanje in hlajenje po virih do leta 2030 v scenariju REF. Za obdobje 
2005−2013 podatki SURS-a. 
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Gospodinjstva  
 
Delež OVE v rabi energije za ogrevanje in hlajene v gospodinjstvih je relativno visok. Tudi v 
prihodnje pričakujemo velik prodor tehnologij, ki izkoriščajo OVE v tem sektorju. Spremembe v 
strukturi naprav za ogrevanje simuliramo preko modela nakupa novih naprav, kar omogoča 
analizo različnih ukrepov, ki vplivajo na nakup novih naprav in zamenjavo obstoječih naprav 
pred iztekom življenjske dobe. Delež daljinskega ogrevanja se modelira posebej na podlagi 
predpostavk o prehodih med centralnim in daljinskim ogrevanjem ter obratno za obstoječe 
stavbe ter deležev daljinskega in centralnega ogrevanja v novih stavbah. Nakup novih naprav je 
ločeno modeliran za enodružinske in večstanovanjske stavbe. Enodružinske stavbe so dodatno 
razdeljene na stavbe v gosto in redko naseljenih območjih, večstanovanjske pa v gosto in redko 
naseljena območja ter tudi na stavbe s centralnim ogrevanjem za celotno stavbo in stavbe z 
etažnim centralnim ogrevanjem. Solarni sistemi so prav tako modelirani posebej, saj projekcije 
izhajajo iz letno inštalirane površine sončnih zbiralnikov. Potrebna toplota za ogrevanje je 
izračunana iz stanovanjske površine, ki je na podlagi tehnoloških lastnosti stavb razdeljena na 
energijske razrede, potrebna toplota za toplo vodo pa iz števila prebivalcev ter ocene o povprečni 
porabi tople vode. Potrebna toplota je potem razdeljena na zgoraj navedene kategorije stavb in na 
podlagi deležev različnih tehnologij in njihovih povprečnih izkoristkov je izračunana raba končne 
energije v gospodinjstvih. 
 

 
 
Slika 8:  Delež različnih tehnologij v novo kupljenih kotlih za centralno ogrevanje 
stanovanjskih stavb v referenčnem scenariju. 
 
Storitvene dejavnosti  
 
Delež OVE je v storitvenih dejavnostih nizek. Tudi v statističnem spremljanju rabe OVE v 
storitvenem sektorju so še velike vrzeli. Trenutno SURS zajema samo neposredno rabo 
geotermalne energije. 
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zemeljski plin in utekočinjen naftni plin). Razvoja v javnem in komercialnem storitvenem sektorju 
se razlikujeta zlasti v tem, da je v javnem sektorju predviden bistveno večji prodor sistemov 
daljinskega ogrevanja, kar vpliva na to, da je neposredni delež OVE nižji kot v komercialnem 
storitvenem sektorju. Je pa povečanje rabe OVE v obeh podsektorjih primerljivo, saj je v javnem 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030

D
el

ež
 v

 n
o

vo
ku

p
lje

n
ih

 n
ap

ra
va

h
 z

a 
ce

n
tr

al
n

o
 

o
gr

ev
an

je
 [

%
]

REF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030

D
el

ež
 v

 n
o

vo
ku

p
lje

n
ih

 n
ap

ra
va

h
 z

a 
ce

n
tr

al
n

o
 

o
gr

ev
an

je
 [

%
]

INT

TČ z zrak/voda; zrak/zrak

TČ s talnim kolektorjem

TČ z geosondo

Mikro SPTE

Električni grelnik

Izboljšani kotel na plin

Standardni kotel na plin

Izboljšani kotel na ELKO

Standardni kotel na ELKO

Izboljšani kotel na les

Standardni kotel na les

Kotel na premog0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030

D
el

ež
 v

 n
o

vo
ku

p
lje

n
ih

 n
ap

ra
va

h
 z

a 
ce

n
tr

al
n

o
 

o
gr

ev
an

je
 [

%
]

REF

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030

D
el

ež
 v

 n
o

vo
ku

p
lje

n
ih

 n
ap

ra
va

h
 z

a 
ce

n
tr

al
n

o
 

o
gr

ev
an

je
 [

%
]

INT

TČ z zrak/voda; zrak/zrak

TČ s talnim kolektorjem

TČ z geosondo

Mikro SPTE

Električni grelnik

Izboljšani kotel na plin

Standardni kotel na plin

Izboljšani kotel na ELKO

Standardni kotel na ELKO

Izboljšani kotel na les

Standardni kotel na les

Kotel na premog



Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020  (posodobitev 2017) SI 

 

 
45 

sektorju začetno izhodišče zelo nizko. Raba OVE v javnem sektorju do leta 2030 doseže 27 % v 
rabi energije za ogrevanje in hlajenje, v ostalem storitvenem sektorju pa se poveča na 42 % leta 
2030, skupni delež v storitvenih dejavnosti pa se poveča na 36 %. 
  
Industrija 
 
Delež OVE v industriji v rabi energije za toplotne namene (brez rabe električne energije in 
daljinske toplote) je relativno nizek 10,1-odstoten v letu 2013. Velike razlike so med posameznimi 
panogami predelovalne dejavnosti. Raba OVE je po obsegu in deležu največja v lesno 
predelovalni industriji, sledi pohištvena industrija. Tudi v industriji je lesna biomasa najbolj 
zastopan obnovljiv vir energije. Trendi so neugodni, v obdobju 2005 do 2014 se je končna raba 
OVE v industriji po podatkih SURS-a zmanjšala za 31 %, glavni razlog je v krčenju obsega 
proizvodnje v dejavnostih z največjim deležem OVE, ter tudi opustitev proizvodnje celuloze v 
Sloveniji.   
 
Delež OVE v industriji v rabi energije za toplotne namene se po projekciji poveča na okrog 
11,8 % do leta 2030. Gre zlasti za izrabo lesne biomase v kotlih in sistemih SPTE, rabo 
nizkotemperaturne toplote iz geotermalne in sončne energije ter rabo OVE iz odpadkov. Pri rabi 
procesne toplote v industriji obsežnejši prodor OVE do leta 2030 ni pričakovan, dolgoročno bo 
izvedljiv z drugo generacijo biogoriv ali posredno z večjo rabo električne energije. 
 

3.6 Pričakovana raba končne energije iz OVE v prometu in ključne 
predpostavke 

Promet je sektor, ki ima zelo velik vpliv na rabo energije in s tem na doseganje ciljev energetske 
in okoljske politike v Sloveniji. Na drugi strani imata energetska in okoljska politika, ki sta pri 
prometu komplementarni, le malo vzvodov s katerimi lahko na rabo energije v prometu vplivata. 
Vpliv je v glavnem omejen na učinkovitost vozil in strukturo goriv, ki se porabljajo v prometu43 .  
 
Primerjava z linearno trajektorijo in ciljem za leto 2020 pokaže, da bo potrebno delež OVE za 
dosego cilja leta 2020 v letih 2016−2020 povečevati hitreje kot v preteklih letih (Slika 9). K rabi 
OVE v so največ prometu prispevala tekoča biogoriva, preostanek pa je predstavljala raba OVE 
električne energije v železniškem prometu. Delež biogoriv v rabi OVE v prometu se je v 
celotnem obdobju znatno povečal, najvišji je bil dosežen v letu 2013 in sicer 94%. 
 
V prometu so kot obnovljiv vir predvidena predvsem biogoriva, in sicer biodizel in bioetanol. V 
dolgoročnih bilancah je bilo v referenčnem scenariju predpostavljeno, da bo 10 % delež OVE v 
prometu leta 2020 dosežen v daleč največji meri z biogorivi prve generacije, zato je delež biogoriv 
v cestnem prometu enak 10 %. Enak delež biogoriv v cestnem prometu je predviden tudi leta 
2030. Predvideno je tudi povečanje rabe električne energije iz OVE v cestnem prometu za pogon 
električnih vozil, tako da bo leta 2030 več kot še enkrat višja od rabe električne energije v 
železniškem prometu44. Kljub temu je prispevek električne energije k OVE deležu v prometu leta 
2030 samo 1 % točko.  
 

                                                 
 
43  Podrobna dekompozicijska analiza dejavnikov, ki vplivajo na rabo energije in emisije TGP v prometu je 

objavljena v Poročilu o presoji spremljanja izvajanja OP TGP-2020 in učinkovitosti ukrepov ter opredelitev 
predlogov za nadgradnjo. 

44  Za podrobnosti glej DB 2030. 
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Slika 9:  Gibanje deleža OVE v prometu v letih 2005−2015 v primerjavi s ciljem leta 2020 in 
linearno trajektorijo med letoma 2012 in 2020 iz AN OVE 2010. 
 
Z novo Direktivo 2015/1315/EU so na ravni EU uveljavljene naslednje spremembe: raba 
konvencionalnih biogoriv je omejena na največ 7%. Novi so tudi faktorji oz. uteži pri izračunu 
deleža OVE v prometu:  električna energija iz OVE, ki se rabi za cestni promet, upošteva s 
faktorjem 5 pri prikazovanju sektorskega deleža OVE v prometu (prej z 2,5), električna energija 
za žlezniški promet s faktorjem 2,5. Biogoriva, pridobljena iz odpadkov pa se pri izračunu deleža 
OVE v prometu upoštevajo s faktorjem 2. Metodologija je opredeljena v omenjeni direktivi in se 
upošteva v AN OVE. 
 
Na sliki je prikazan delež OVE v prometu za obdobje 2005−2015, ki je izračunan po novi 
metodologiji, in ciljna trajektorjija iz veljavnega AN OVE iz leta 2010, ki pa je bila določena po 
stari metodologiji. Ciljna vrednost v letu 2020 ostaja tudi po novem nespremenjena. 
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Tabela 6:  Gibanje rabe bruto končne rabe energije v Sloveniji za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet v obdobju 2010–2015 in pričakovana raba 
bruto končne energije v obdobju 2016−2020 ob upoštevanju učinkov ukrepov URE v referenčnem scenariju. 
 

[ktoe] 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

izhodiščno 
leto  

Podatki SURS 
  

1. Ogrevanje in hlajenje (1) 2.370 2,259 2,096 1,961 1,938 1,750 1,841 

2. Električna energija (2) 1.272 1,215 1,250 1,248 1,248 1,240 1,270 

3. Promet v skladu s členom 3(4)a (3)  1.443 1,771 1,874 1,891 1,797 1,783 1,759 

4. Raba bruto končne energije (4) 5.079 5,248 5,224 5,104 4,991 4,785 4,882 

 

[ktoe] 
2016 2017 2018 2019 2020 

  REF   REF   REF   REF   REF 

1. Ogrevanje in hlajenje (1)   1.840   1.839   1.838   1.837   1.836 

2. Električna energija (2)   1.269   1.268   1.267   1.266   1.264 

3. Promet v skladu s členom 3(4)a (3)    1.811   1.863   1.915   1.966   2.018 

4. Raba bruto končne energije (4)   4.920   4.970   5.019   5.069   5.118 

 

(1) Končna raba energije vseh energetskih proizvodov, razen električne energije, za namene, ki ne vključujejo prometa, plus toplota za lastno porabo v elektrarnah in toplarnah ter toplotne 
izgube v omrežjih (točki „2. Lastna raba obrata“ in „11. Izgube pri prenosu in distribuciji “ Uredbe (ES) št. 1099/08 (str. 23−24)). 

(2) Raba bruto končne električne energije je bruto nacionalna proizvodnja električne energije, vključno s samoproizvodnjo, plus uvoz minus izvoz. 

(3) Raba končne energije v prometu.. 

(4) Kakor je opredeljena v členu (2)(f) Direktive 2009/28/ES. To vključuje rabo končne energije plus izgube v omrežju ter lastno porabo toplote in električne energije v elektrarnah in 
toplarnah (opomba: raba električne energije za črpalne hidroelektrarne ali pretvorbo v električnih grelcih ali toplotnih črpalkah v toplarnah za daljinsko ogrevanje ni vključena). 
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3.7 Primerjava in izbira scenarija 

Primerjava variant po energetskih kazalcih pokaže, da sta vetrni in sončni scenarij z energetskega 
stališča primerljiva. Pri ekonomskih kriterijih sta variante REF-SE in REF-VE primerijvi 
(potrebne subvencije, vrednost spodbujeni investicij); ustvarjenih pa je za tretjino več delovnih 
mest. Rezultati analize občutljivosti so za obe varianti enaki. 
 
Okoljska ocena (glej Okoljsko poročilo) kaže tudi na prednost sončnega scenarija. Zato je ta 
varianta predlagana kot izbrani scenarij posodobljenega AN OVE. 
 
Tabela 7:  Primerjava scenarijev AN OVE. 
 

  
REF-SE REF-VE 

  
2020 

Energetski kazalci 
  

Proizvodnja električne energije iz OVE/normalizirana [TWh/leto] 5,67 

Dodatna instalirana električna moč  [MW] 1.766 1.718 

Delež OVE v bruto končni rabi električne energije [%] 38,5 % 

Zmanjšanje emisij CO2 [kt CO2] 1.118 

Ekonomski kazalci 
   

Vrednost investicij v obdobju 2017–2020 [mio EUR] 912 894 

Subvencije za naprave zgrajene v obdobju 2017–2020 – izplačila v obdobju 

2017−202045 
[mio EUR] 179 167 

Subvencije za naprave zgrajene v obdobju 2017–2020 – izplačila v obdobju 

2021−203446 
[mio EUR2020] 324 318 

Ustvarjena delovna mesta    

– pri izdelavi, izgradnji, instalaciji  [človek let] 5.307 3.880 

– za obratovanje in vzdrževanje (v letu 2020) [št. del. mest] 598 578 

 
V znesku subvencij je upoštevano, da bodo vse nove in prenovljene elektrarne, razen HE nad 
10 MW, prejemniki podpor v podporni shemi in/ali prejemniki investicijskih subvencij, kar je 
podrobneje pojasnjeno v poglavju 7, Finančni viri. Ker pa se bodo nove elektrarne - mikro enote 
gradile tudi v okviru mehanizma samooskrbe, bodo potrebna izplačila v okviru podporne sheme 
predvidoma nekoliko manjša. V navedenem znesku subvencij pa niso upoštevana izplačila za 
subvencije napravam, ki so že v podporni shemi in so bile zgrajene pred letom 2017. 
 

                                                 
 
45  Vrednost potrebnih subvencij vključuje subvencije za povečanje izkoriščanja OVE v sektorju ogrevanja in 

hlajenja, kjer gre za investicijske spodbude in obratovalne podpore napravam za proizvodnjo električne energije v 
podporni shemi. Podrobno je delitev po tehnologijah predstavljena v poglavju 6, v tabeli 24. V znesek so za 
obratovalne podpore vključena samo izplačila do leta 2020 (gre torej za 4 leta izplačil za naprave zgrajene v letu 
2017, 3 leta izplačila podpor napravam zgrajenim leta 2018 itd.). Obratovalne podpore pa bodo naprave, zgrajene 
med leti 2016 in 2020, prejemale tudi še v obdobju med letom 2021 in 2035, do izteka 15-letnih pogodb, znesek 
za to obodbje je ocenjen v naslednji vrstici.  

46  Vrednost izplačil za naprave za proizvodnjo električne energije v podporni shemi, zgrajene v obdobju 
2017−2020, ki bodo izplačana od konca leta 2020 do izteka posameznih pogodb, zadnjih v letu 2035. Vrednost je 
izražena v EUR2020. 
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Pri ustvarjenih delovnih mestih za obratovanje in vzdrževanje gre za delovna mesta, ki so 
potrebna v celotni življenjski dobi naprave, zato so izražena s številom delovnih mest. Ustvarjena 
delovna mesta pri izdelavi, izgradnji in instalaciji, pa so enkratne narave in so zato izražena v 
enotah človek let. Metodologija, ki je uporabljena pri ocenah je dokumentirana v prilogi in 
dokumentih, ki jih citira47 ter v strokovnih podlagah za AN OVE48. Te ocene so predstavljene v 
poglavju 7. 
 

3.8 Analiza negotovosti in občutljivosti 

Negotovost projekcij izvira iz:  
 

- negotovosti glede izvajanja predvidenih scenarijev oz. ukrepov, saj nanje vpliva veliko 
število dejavnikov, med drugimi tudi njihova okoljska in finančna izvedljivost);  

- negotovosti zunanjih okoliščin (negotovosti prihodnjega gospodarskega, tehnološkega in 
socialnega razvoja, ki zajema negotovost cen energije, rasti ponudbe in povpraševanja po 
energiji, obnašanja glavnih akterjev na trgu energije, spremembe zakonodaje ipd.);  

- modelskih negotovosti (negotovosti statističnih podatkov, ki so uporabljeni kot osnova za 
projekcije, modelov uporabljenih za projekcije, ki predstavljajo poenostavljeno sliko 
realnega dogajanja). 
 

Rezultat projekcij energetske bilance in ciljnih deležev je v znatni meri odvisen od realizacije 
izvajanja programov AN URE-2020 in AN OVE, kar bo v veliki meri tudi odvisno od 
razpoložljivih proračunskih sredstev, kjer v zadnjih letih prihaja do razkoraka med načrti in 
realizacijo. Negotovosti v tem sektorju so velike.  
 
Večje negotovosti so naslednje: 
 

- Za Slovenijo največjo negotovost pri pripravi projekcij predstavlja sektor promet. Veliko 
negotovost pri projekcijah v prometu predstavlja tranzitni promet, prvič zato, ker je težko 
modelirati njegov obseg, drugič pa zato ker je nakup goriva tranzitnega prometa zelo 
spremenljiva kategorija, ki je v veliki meri odvisna od razmerja med cenami pogonskih 
goriv v Sloveniji in sosednjih državah. Na slovensko energetsko bilanco ima tranzitni 
promet velik vpliv zaradi majhnosti Slovenije. V letu 2008, ko naj bi prodaja goriv 
tranzitnemu prometu dosegla vrh, naj bi tranzit v prodaji pogonskih goriv na ozemlju 
Slovenije predstavljal dobrih 20 %. V tem letu se je raba energije v prometu povečala za 
18 %, kar je rekordno letno povečanje. Negotovost pri prometu izhaja tudi iz negotovosti 
pri izvajanju ukrepov prometne politike, kjer je bilo v preteklosti malo načrtovanih 
ukrepov realiziranih. 

- Negotovi so tudi scenariji prihodnjega razvoja bruto domačega proizvoda, ki imajo zlasti 
velik vpliv na rabo energije v industriji. Scenarij, uporabljen v projekcijah, je bil 
pripravljen v letu 2013 in je za obdobje do leta 2020 zelo konservativen in nekoliko 
podcenjuje gospodarsko okrevanje Slovenije. Razlogov zato, da je bila pripravljena 
konzervativna ocena je več, zlasti ta, da se kratkoročno ujema s scenarijem uporabljenim 
za načrtovanje prihodkov proračuna. Ta konzervativna ocena pa vnaša dodatno 

                                                 
 
47 Evaluacija delovanja podporne sheme E-OVE-SPTE in strokovne podlage za optimizacijo delovanja sheme, 

Končno poročilo, IJS CEU, Ljubljana, marec 2014. 
48  Strokovne podlage v podporo pri vključevanju v postopek celovite presoje vplivov na okolje za posodobljen 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, IJS-DP-12143, 2016. 
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negotovost glede projekcije doseganja ciljnega deleža OVE, saj je v industrijskem sektorju 
delež OVE podpovprečen in zato povečanje rabe energije v tem sektorju zniža skupni 
delež OVE.  

- Večje negotovosti so tudi glede izvedljivosti investicij v nove zmogljivosti za proizvodnjo 
električne energije, ki so lahko posledica finančne izvedljivosti, zamud pri pripravi in 
izvedbi načrtovanih projektov ali rezultatov okoljske presoje na nižjih ravneh odločanja. 
Negotovosti glede podpornega okolja ter pridobivanja dovoljenj pomenijo tudi dodatna 
tveganja za investitorje in vplivajo na stroške kapitala ter tako še dodano vplivajo na 
izvedljivost projektov. 

- Nacionalna statistika še ne spremlja vse rabe OVE. Največje razlike med ocenami iz 
projekcij in statističnimi podatki so pri rabi obnovljivih virov energije v storitvenih 
dejavnostih.  
 

Analiza občutljivosti 
 
Pripravljena je bila analiza občutljivosti projekcije deleža OVE v bruto rabi končne energije na 
ključne negotovosti: 

- negotov razvoj sektorja promet. Analizirali smo vpliv za 10 % in 20 % višje ali nižje 
projekcije rabe energije v prometu v letih 2020 do 2030; 

- izvedljivost ukrepov za proizvodnjo električne energije. Analizirali smo občutljivost 
na za 10 % in 20 % večjo ali manjšo proizvodnjo električne energije iz novih enot, 
zgrajenih po letu 2015, kar v letu 2030 predstavlja za 242 GWh oz. 484 GWh 
večjo/manjšo proizvodnjo kot v referenčnem scenariju.  
 

Tabela 8:  Občutljivost projekcije deleža OVE na spremembe predpostavk.  

 
Delež OVE v rabi bruto končne energije 

[%] 

 2014 2020 2025 2030 

Scenarij REF-SE 21,9% 25,0% 26,1% 27,0% 

Analiza občutljivosti na rabo energije v prometu.  
Končna raba v sektorju: 

    

- večja za 20 %  23,7% 25,1% 25,8% 

- večja za 10 %  24,3% 25,7% 26,4% 

- manjša za 10 %  25,7% 26,9% 27,7% 

- manjša za 20 %  26,5% 27,6% 28,4% 

Analiza občutljivosti na več/manj proizvodnje električne energije. 
Proizvodnja iz novih elektrarn: 

    

- manjša za 20 %  24,8% 25,7% 26,2% 

- manjša za 10 %  24,9% 26,0% 26,6% 

- večja za 10 %  25,1% 26,5% 27,4% 

- večja za 20 %  25,2% 26,8% 27,8% 

- izvedba projektov HE omejena na: izgradnjo HE Brežice, HE 
Suhadole, HE Renke, HE Trbovlje ter prenovo HE Formin, ter brez 
izvedbe drugih projektov HE. Vrednosti so  normalizirane. 

 24,8% 25,7% 25,8% 

 

Delež OVE v bruto končni rabi energije v letu 2030 bi se, če bi bila raba energije v prometu večja 
za 20 % kot v referenčnem scenariju, zmanjšal za 1,2 odstotni točki in znašal 25,8 %, ob 20 % 
manjši rabi energije v prometu, pa bi se vrednost povečala za 1,4 odstotne točke na 28,4 %. Ob 
za 10 % večji/manjši rabi energije kot v scenariju REF-SE, bi bila sprememba vrednosti za pol 
manjša/večja. (Podrobneje so rezultati prikazani v tabeli).  
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Podobna je občutljivost na spremembe pri izgradnji novih enot za proizvodnjo električne energije 
iz OVE oz. občutljivost na količino proizvedene električne energije iz novih enot. Če bi se ta 
količina zmanjšala za 20 % bi bil zato delež OVE v bruto končni rabi energije v letu 2030 manjši 
za 0,8 odstotne točke in znašal 26,2 %, ob povečanju proizvodnje za 20 % bi bil delež za 0,8 
odstotne točke večji in bi znašal 27,8 %. V kolikor do leta 2020 ne bo izgrajena predviden HE, 
Mokrice bo dosežen samo 24,8-odstotni delež OVE, kar pomeni, da pravno obvezujoči cilj po 
Direktivi 2009/28/ES ne bi bil dosežen. Glede na to, da gre za zavezujoč cilj, katerega 
neipolnjevanje lahko pomeni plačilo kazni za RS, je treba čim prej določiti alternativno rešitev , 
da bo cilj dosežen. 

Nadalje v primeru, da nobena od predvidenih HE, vključenih v bilanco do leta 2030, za katere je 
verjetno, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven, ne bo izveden, bo do leta 2030 
dosežen le 25,8-odstotni delež OVE, kar je za 1,2 odstotne točke manj od indikativnega cilja 
27%. Izvedba projektov HE do leta 2030 bi bila v tem primeru omejena na: izgradnjo HE 
Brežice, HE Suhadole, HE Renke, HE Trbovlje ter prenovo HE Formin. 

Dodatno je bila pripravljena še analiza občutljivosti na manjši delež OVE v prometu. V kolikor bi 
bil v prometu dosežen le 5-odstotni delež OVE v letu 2020, bi bil skupni delež OVE manjši za 
1,8 odstotne točke oz. bi dosegel 23,2 %.  

Analizirana je bila še občutljivost deleža OVE na zunanjo temperaturo. V kolikor bo leta 2020 
zima enako mila, kot je bila leta 2014, bi s tem zmanjšala poraba energije, tudi OVE, za ogrevanje 
v stavbah, zlasti v sektorjih gospodinjstva in storitvene dejavnosti. Posledično bi bil skupni delež 
OVE v letu 2020 manjši za 0,5 odstotne točke, kot ob povprečni zimi oz. bi znašal 24,5 %. 

Rezultati analize občutljivosti za varianto REF-VE so enaki. 

 

Slika 10:  Gibanje deleža OVE, analiza občutljivosti na proizvodnjo električne energije iz OVE 
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Slika 11:  Gibanje deleža OVE, analiza občutljivosti na rabo končne energije v prometu 
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4 Cilji in usmeritve 

4.1 Nacionalni cilji 

Slovenija si je postavila vrsto ciljev za povečevanje deleža OVE v rabi energije že leta 2004 v 
Resoluciji o nacionalnem energetskem programu (ReNEP). V okviru podnebno-energetskega 
paketa EU so bili dogovorjeni novi cilji za spodbujanje obnovljivih virov energije. Cilj Slovenije 
do leta 2020 je 25-odstotni delež OVE v končni rabi energije in najmanj 10-odstotni delež OVE 
v prometu.  
 
Tabela 9:  Delež OVE v rabi bruto končne energije leta 2005 in ciljni delež OVE leta 2020. 

A. Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije za leto 2005 [%] 16,2 

B. Cilj za energijo iz obnovljivih virov v bruto končni rabi energije za leto 2020 [%] 25,0 

C. Pričakovana skupna prilagojena raba bruto končne energije za leto 2020 [ktoe] 5.118 

D. Pričakovana količina energije iz obnovljivih virov, ki ustreza cilju za leto 2020 [ktoe] 1.278 

 

4.2 Sektorski cilji in usmeritve 

V skladu z Direktivo 2009/28/ES so ukrepi v AN OVE zasnovani na podlagi ciljev glede deleža 
energije iz obnovljivih virov v letu 2020 v naslednjih sektorjih:  
 

(a) ogrevanje in hlajenje;  
(b) električna energija;  
(c) promet.  

 
Skupna vrednost vseh treh sektorskih ciljev, vključno z načrtovano uporabo prožnostnih 
mehanizmov, mora biti najmanj enaka pričakovani količini energije iz obnovljivih virov, katere 
delež je za Slovenijo v letu 2020 enak 25 %. 
 
Poleg tega mora cilj za promet izpolnjevati zahteve iz četrtega odstavka 3. člena Direktive 
2009/28/ES glede 10-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v prometu s tem, da se 
izračun za izpolnjevanje tega cilja razlikuje od izračuna za prispevek prometa k splošnemu 
nacionalnemu cilju Slovenije. 
 
Sektorski cilji deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije in izhodišča za 
oblikovanje sektorskih ciljev: 
 

(a) ogrevanje in hlajenje: sektorski delež obnovljivih virov energije je znašal 18,9 % v 
referenčnem letu 2005 in 34,1 % v letu 2015. Na področju oskrbe s toploto je opazen 
pozitiven dolgoročen trend izboljšanja deleža obnovljivih virov energije. V tem 
sektorju so potenciali za izboljšanje deleža obnovljivih virov energije največji in sicer 
za zmanjšanje rabe energije in za povečanje obnovljivih virov energije. Pričakuje se 
velik prodor trajnostnih stavb preko zaostrovanja predpisov o energetskih lastnostih 
stavb in z odstranjevanjem ovir za obnove stavb na vseh ravneh. Podobno velja za 
potenciale obnovljivih virov energije pri ogrevanju in hlajenju v sistemih daljinskega 
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ogrevanja in v stavbah. Večina instrumentov je že zastavljenih. Sektorski cilj je 
zastavljen na ravni 34,5 %, z dodatnimi ukrepi na področju obnovljivih virov energije 
in učinkovite rabe energije pa bi bilo možno cilj za ta sektor celo povečati. Sektorski 
cilj je po reviziji programa za 3,2 odstotne točke višji kot v AN OVE-2010. 

 
(b) električna energija: v referenčnem letu 2005 je bilo 28,7 % vse porabljene električne 

energije proizvedene iz OVE, leta 2015 pa 32,7 %. Izboljšanje je povezano s 
povečanjem proizvodnje električne energije v velikih HE nad 10 MW, sončnih 
elektrarnah, bioplinskih elektrarnah ter elektrarnah na leso biomaso. K povečanju 
deleža je nekoliko prispevala skoraj stabilna raba bruto končne električne energije, ki 
se je zmanjšala le za 0,2 % v tem desetletnem obdobju. V tem sektorju bo zastavljen 
ciljni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije na ravni 38,6 % kar 
ambiciozno in bo terjalo tako povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
virov energije kot tudi obvladovanje rabe električne energije. Sektorski cilj je po 
reviziji programa za 0,7 odstotne točke nižji kot v AN OVE-2010. 

 
(c) v prometu, ki je leta 2015 predstavljal 36,0 % rabe bruto končne energije, je delež 

obnovljivih virov energije znašal v referenčnem letu 2005 samo 0,85 % in leta 2015 
2,2 % (delež je izračunan po metodologiji iz Direktive 2015/1315/EU). Nizka 
vrednost v izhodišču in zelo hitra rast porabe energije v prometu v zadnjih letih (22 % 
rast porabe v obdobju 2005−2015) sta razloga, da bo izpolnjevanje cilja zahtevno, 
zato je cilj v letu 2020 zastavljen na minimalni zahtevani vrednosti 10 %. Sektorski cilj 
se s posodabljanjem programa ni spremenil. Za pridelavo surovin v Sloveniji so 
majhne možnosti, potrebno je preprečiti pritiske na cene pridelave hrane zaradi 
konkurence pri rabi obdelovalnih površin, in dosledno zagotoviti trajnostne kriterije 
za biogoriva. Ta sektorski cilj bo ponovno preverjen ob prodoru biogoriv druge 
generacije.  
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Tabela 10: Ciljni deleži OVE za leto 2020, ocenjeni deleži OVE ter najnižji zahtevani deleži OVE za obdobje 2010−2020 za ogrevanje in hlajenje, električno 
energijo in promet. 

[%] 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

OVE - ogrevanje in hlajenje 18,9 28,1 33,4 32,4 34,1 34,1 34,2 34,3 34,4 34,5 

OVE - električna energija 28,7 32,2 33,1 33,9 32,7 32,4 33,4 35,7 37,5 38,6 

OVE - promet49 0,8 3,1 3,8 2,9 2,2 5,1 6,2 7,4 8,4 10,1 

Delež OVE 16,0 20,4 22,4 21,5 22,0 22,2 22,8 23,7 24,4 25,0 

- iz mehanizma sodelovanja                     

- presežek za mehanizem sodelovanja                     

 

  

2015−2016  2017−2018  2020 

S2005 + 
45 % 

 S2005 + 
65 % 

 

S2020 
(S2020 – 
S2005) 

 (S2020 – 
S2005) 

 

Najnižji delež OVE [%] 20,1  21,9  25 

Najnižji delež OVE [ktoe] 983  1.092  1.280 

 

                                                 
 
49  Z upoštevanjem rabe električne energije iz OVE v prometu, in vseh predpisanih multiplikatorjev iz Direktive 2015/1315/EU.  
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Tabela 11:  Raba bruto končne energije iz obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in promet v obdobju 2010−2020. 

[ktoe] 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(A) Pričakovana raba bruto končne energije iz OVE za ogrevanje in hlajenje 449 636 635 617 647 567 627 628 629 631 632 634 

(B) Pričakovana raba bruto končne iz OVE za električno energijo 364 391 388 395 413 421 416 411 423 452 475 488 

(C) Pričakovana raba končne energije iz OVE v prometu 50 0 46 37 52 60 44 29 55 81 106 132 157 

(D) Pričakovana skupna raba končne energije iz OVE 813 1.072 1.058 1.063 1.118 1.031 1.072 1.094 1.133 1.189 1.239 1.278 

(E) Pričakovani prenos OVE v druge države članice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(F) Pričakovani prenos OVE iz drugih držav članic in tretjih držav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(G) Pričakovana prilagojena raba OVE (D) – (E) + (F) 813 1.072 1.058 1.063 1.118 1.031 1.072 1.094 1.133 1.189 1.239 1.278 

 
Tabela 12:  Pregled rabe končne energije iz obnovljivih virov v prometu v obdobju 2010−2020. 

[ktoe] 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(C) Pričakovana raba OVE v prometu51 5 49 40 55 62 46 33 60 86 112 138 165 

(H) Pričakovana raba električne energije iz OVE v cestnem prometu 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 

(I) Pričakovana raba biogoriv iz odpadkov, ostankov in celuloze v prometu 0 45 35 51 58 42 29 28 26 24 23 21 

(J) Pričakovani prispevek OVE v prometu (cilj OVE-Promet)52 12 100 82 113 126 94 69 89 115 141 168 201 

 
 

                                                 
 
50  Samo biogoriva. Raba električne energije iz OVE v prometu je upoštevana v samo sektorju električna energija v izogib dvojnemu štetju. 
51  Vključena raba električne energije. 
52  Vključena raba električne energije. Pri izračunu energijskega deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije in porabljene v prometu, je upoštevan povprečni energijski 

delež električne energije iz obnovljivih virov v danem letu. Porabo električne energije iz obnovljivih virov v železniškem prometu se množi s faktorjem 2,5, v cestnem prometu pa s 
faktorjem 5. Raba  biogoriv, skladnih s členom 21 Direktive 2009/28/ES je upoštevana s faktorjem 2. Faktorji so povzeti po metodologiji iz Direktive 2015/1315/EU in so drugačni kot v 
AN OVE 2010. 
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5 Ukrepi za doseganje ciljev 

5.1 Politike in ukrepi za spodbujanje obnovljivih virov energije 

Med politike in ukrepe za spodbujanje obnovljivih virov energije se uvrščajo tako regulativni kot 
finančni ukrepi ter ukrepi ozaveščanja. Politike in ukrepi za spodbujanje OVE (sedanje in 
načrtovane) so opredeljeni glede na: 
 

 pričakovane rezultate spremembe ravnanja, nameščene zmogljivosti (MW, t/leto), 
proizvedene energije (ktoe) in podobne kvantificirane cilje; 

 ciljne osebe (vlagatelji, končni uporabniki, javna uprava, načrtovalci, arhitekti, inštalaterji 
itd.) ali ciljne dejavnosti (proizvodnja biogoriv, uporaba živalskega gnoja za proizvodnjo 
energije, ravnanje z biorazgradljivimi odpadki); 

 čas trajanja ukrepa in začetek izvajanja. 
 

(a) Obstoječe in dodatne politike in ukrepi 

Tabela 13 podaja pregled obstoječih politik in ukrepov za spodbujanje OVE, Tabela 14 prikazuje 
dodatne politike in ukrepi za spodbujanje povečane rabe OVE, skupaj z njihovimi glavnimi 
značilnostmi. 
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Tabela 13: Pregled obstoječih politik in ukrepov. 

Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali 
dejavnost 

Datum 
začetka in 

konca 
ukrepa 

 ELEKTRIČNA ENERGIJA     

1 Shema podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in v soproizvodnji toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom:  

- Skladno s 373. členom EZ-1, morajo biti letni cilji sheme usklajeni s tem akcijskim načrtom. Z letom 
2014 Energetski zakon EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) shemo spreminja. Za vstop v shemo bo 
morala biti po novem naprava izbrana na podlagi odprtega javnega poziva Agencije za energijo. Letni 
obseg novih vstopov bo omejen, kot določa 372. člen EZ-1, usklajeno s tem akcijskim načrtom. 
Podporno shemo podrobno določa Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 
74/2016).  

- Za zagon sheme so bili prenovljeni naslednji akti: Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št.  
74/2016),  Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo 
obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št.  52/2016,  59/16 – popr.), Uredba o načinu določanja in 
obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št.  46/2015). 

- V sedanji obliki se podporna shema izteče leta 2019. Izvedene bodo vse potrebne aktivnosti za 
nadaljevanje podporne sheme po tem letu. 

- Od leta 2002 do 2009 je bila v veljavi shema podpor za kvalificirane proizvajalce električne energije; 
- Od leta 2009 do 2014 je delovala nova shema podpor električni energiji proizvedeni iz OVE in v 

soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. V shemo so vstopali proizvajalci na 
podlagi vloge in izpolnjevanja zahtevanih pogojev; 

 

finančne spodbude: subvencije za 
obratovanje v obliki fiksnih 
odkupnih cen ali premij/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
Center za podpore, Agencija za 
energijo 

povečana proizvodnja električne 
energije iz OVE v razpršeni 
proizvodnji 

investitorji, lastniki 
stavb, ponudniki 
finančnih storitev 

2002−2009 

2009−2014 

od 2016 

2 Potrdila o izvoru. Podrobneje sistem izdaje potrdil o izvoru določajo uredbe, ki bodo skladno z EZ-1 v 
kratkem prenovljene: Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne 
energije (Uradni list RS, št. 8/09, 45/12 in 17/14 - EZ-1), Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih 
napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore(Uradni list RS, št. 
21/09, 33/10, 45/12 in 17/14 - EZ-1) ter Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in 
načinu sporočanja podatkov o proizvodnji električne energije (Uradni list RS, št. 33/09 in 17/14 – EZ-1), 
ter nova Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote 
in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št.  74/2016). 

potrdila o izvoru/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
Agencija za energijo 

preglednost proizvodnje električne 
energije iz OVE 

lastniki proizvodnih 
naprav, porabniki 
energije  

od 2009 

3 Spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz OVE. Uredba o samooskrbi z električno energijo iz 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 97/15) uvaja možnost samooskrbe z električno energijo iz 
OVE za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije. Ureja letni obračun proizvedene 
električne energije iz OVE za samooskrbo, priključitev naprav na omrežje in poročanje o napravah za 
samooskrbo. Zaenkrat je največja nazivna moč naprav za samooskrbo navzgor omejena na 11 kW. Uredba 
tudi omejuje skupno moč naprav za samooskrbo priključenih v koledarskem letu na 10 MW. Z leti se bo 
skladno z usmeritvami AN OVE letna omejitev moči povečevala. Eko sklad spodbuja nakup naprav za 

uredba vlade in tehnični predpis/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
Sistemski operater 
distribucijskega omrežja, Eko 
sklad 

povečanje proizvodnje električne 

energije v gospodinjstvih, 
usmerjanje proizvodnje energije iz 
OVE k mestu porabe; 

porabniki energije v vseh 
sektorjih, predvsem 
gospodinjstva  

2015-2030 
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Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali 
dejavnost 

Datum 
začetka in 

konca 
ukrepa 

samooskrbo z nepovratnimi in povratnimi sredstvi.  
 

4 Investicijske subvencije za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE so predvidene za  
izgradnjo novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE (energija vetra, sončna 
energije, biomasa in male HE do 10 MW moči) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP) – prednostne osi: “Trajnostna raba in proizvodnja 
energije in pametna omrežja”, – prednostne naložbe: “Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki 
izvira iz obnovljivih virov”, – ukrepov: 

- spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE; 

- toplota za ogrevanje in hlajenje ter visoko učinkovita soproizvodnja (v tem okviru za spodbujanje SPTE, 
ki izkoriščajo OVE).  

Za obdobje do leta 2020 je načrtovanih za 8,2 mio EUR podpor za VE, SE in mHE. Pričakuje se 
izgradnja novih zmogljivosti v obsegu do 40 MW instaliranih moči.   
 

finančne spodbude v okviru 
kohezijske politike: investicijske 
subvencije /  
ministrstvo, pristojno za energijo, 
organ, pristojen za kohezijsko 
politiko  

povečanje proizvodnje električne 
energije iz OVE za prodor danes 
manj izkoriščanih OVE  

investitorji  2014-2023 

 OGREVANJE IN HLAJENJE     

5 Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010). Načrtovana je prenova 
pravilnika in pripadajoče Tehnične smernice za graditev TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije. Za 
doseganje ciljev OVE bo pravilnik tudi v prihodnje spodbujal izrabo OVE v stavbah. Predpisa bosta 
sprejeta predvidoma v letu 2018. 

predpisi za energetsko 
učinkovitost stavb/ 
ministrstvo, pristojno za prostor 

minimalni 25-odstotni delež celotne 
končne energije za delovanje 
sistemov v novih stavbah in ob večjih 
prenovah stavb bo zagotovljen z 
izrabo OVE  

 

stavbe v vseh sektorjih od 2008 

 

6 Finančne spodbude za energetsko sanacijo in trajnostno gradnjo stavb v javnem in 
stanovanjskem sektorju: 

- za obdobje 2009−2013 v okviru razvojne prioritete Trajnostna energija Programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007−2013 (OP ROPI); 

- za obdobje 2014−2020 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014−2020 (OP EKP) – prednostna os: trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja, prednostna naložba: Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo 
in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in 
stanovanjskem sektorju (načrtovani ukrepi v javnem sektorju: celovita energetska prenova stavb, ki 
vključuje tudi izrabo OVE, izvedba projektov energetske prenove v okviru energetskega 
pogodbeništva; načrtovani ukrepi v stanovanjskem sektorju: energetska prenova večstanovanjskih 
stavb, posebni ukrepi energetske prenove, namenjeni gospodinjstvom, ki se soočajo s problemom 
energetske revščine); 

- v okviru razpisov Eko sklada za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb. 

Za doseganje cilja AN OVE bo potrebno s temi sredstvi podpreti najmanj za 15 ktoe proizvodnje 

finančne spodbude v okviru 
kohezijske politike: investicijske 
subvencije in pomoči v obliki 
povratnih finančnih sredstev, 
finančni mehanizmi/ finančne 
spodbude v okviru razpisov Eko 
sklada: investicijske subvencije in 
krediti / 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
organ, pristojen za kohezijsko 
politiko, Eko sklad   

 

povečanje proizvodnje topote in 
hladu  iz OVE v stavbah javnega 
sektorja za 15 ktoe do leta 2020 

javni sektor in 
gospodinjstva  

 

2009−2013 

2014−2020 
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Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali 
dejavnost 

Datum 
začetka in 

konca 
ukrepa 

toplotne energije ali hladu iz OVE v javnem sektorju. 

V OP EKP tako učinkov ukrepa na rabo OVE ni predvideno, zato se bo spremlnaje učinkov ukrepa na 
rabo OVE po sektorjih izvajalo kot ukrep AN OVE.  

7 Projektna pisarna za energetsko prenovo javnih stavb.  

Naloge pisarne so podrobno opredeljene v Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske 
prenove stavb (DSEPS).  

Kot ukrep AN OVE pisarna skrbi tudi za uizvajanje ukrepov OVE ter doseganje ciljev OVE v okviru 
energetske prenove javnih stavb in podporo pri zagotavljanju kakovosti izvedbe projektov OVE v javnem 
sektorju. 
  

načrtovanje, svetovanje, 
informiranje, usposabljanje/ 
ministrstvo, pristojno za energijo   

strokovna podpora izvajanju 
projektov energetske prenove stavb 
in povečanje proizvodnje energije iz 
OVE v javnem sektorju 

javni sektor od 2015 

8 Inovativni sistemi za lokalno energetsko oskrbo: 

- za obdobje 2009−2013 v okviru razvojne prioritete Trajnostna energija Programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007−2013 (OP ROPI); 

- za obdobje 2014−2020 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014−2020 (OP EKP) –  prednostna os: trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna 
omrežja, prednostna naložba: Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih 
virov (načrtovani ukrepi: spodbude za izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih sistemov za 
ogrevanje ter spodbude za priklop novih uporabnikov na že obstoječe kapacitete: geotermalni ogrevalni 
sistemi, sprejemniki sončne energije, kotli na lesno biomaso v javnem sektorju, storitvenih dejavnostih 
in industriji, sistemi daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB) nad 1 MW moči, lokalni sistemi 
DOLB do 1 MW moči, toplotne črpalke); 

- v okviru razpisov Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb. 
 

finančne spodbude v okviru 
kohezijske politike: investicijske 
subvencije / finančne spodbude v 
okviru razpisov Eko sklada: 
krediti/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
organ, pristojen za kohezijsko 
politiko, Eko sklad   

 

povečanje proizvodnje topote in 
hladu  iz OVE v stavbah 
stanovanjskega sektorja za  najmanj 
33 ktoe do leta 2020 

industrija, storitveni 
sektor, javni sektor 

2009−2013 

2014−2020 

9 Demonstracijski projekti. 

Finančne spodbude v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014−2020 (OP EKP) –  prednostna os: trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, 
prednostna naložba: Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju 
(načrtovani ukrepi: demonstracijski projekti celovite energetske prenove različnih tipov stavb javnega 
sektorja (stavbe osrednje oz. ožje vlade, stavbe kulturne dediščine idr.) in večstanovanjskih stavb po 
merilih skoraj nič energijske prenove). V OP EKP so sicer v okviru spodbujanja naložb podjetij v 
raziskave in inovacije predvidena tudi sredstva za demonstracijske projekte na področju razvoja in 
testiranja inovacij v praksi. 
 

finančne spodbude v okviru 
kohezijske politike: investicijske 
subvencije/ 
ministrstvo, pristojno za energijo,  
organ, pristojen za kohezijsko 
politiko  

vključevanje OVE sistemov in URE 
mehanizmov v projektiranje in 
načrtovanje energetskih sistemov in 
stavb 

investitorji v javnem 
sektorju in 
gospodinjstvih; izvajalci, 
projektanti, arhitekti, 
dobavitelji naprav in 
sistemov, svetovalci, 
dobavitelji energije, 
ponudniki finančnih 
storitev, javna uprava 

2014−2020 

10 Spodbujanje izrabe OVE v gospodinjstvih.  

Finančne spodbude za naložbe v izrabo OVE v eno-, dvo- in večstanovanjskih stavbah (sprejemniki 
sončne energije, kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne črpalke, priključitev 

finančne spodbude: investicijske 
subvencije/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 

povečanje proizvodnje toplote iz 
OVE 

gospodinjstva Od 1988 
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Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali 
dejavnost 

Datum 
začetka in 

konca 
ukrepa 

stavbe na daljinsko ogrevanje na OVE idr.). Izvajanje ukrepa se spremlja po tehnologijah.    
 

Za doseganje cilja AN OVE bo potrebno s temi ukrepi podpreti najmanj za 33 ktoe proizvodnje toplotne 
energije ali hladu iz OVE v gospodinjstvih. 

 

Eko sklad 

11 Usposabljanje, obveščanje in ozaveščanje o obnovljivih virih energije.  

Finančne spodbude v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014−2020 (OP EKP) –  prednostna os: trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, 
prednostna naložba: Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju 
(načrtovani ukrepi: usposabljanje mikro in MSP podjetij, izvajalcev v gradbeništvu, podpora povezovanju 
podjetij, ki izvajajo prenove in novogradnje, izobraževanje in usposabljanje izvajalcev energetske prenove 
stavb in izvajalcev skoraj nič energijske gradnje, podpore za ozaveščanje in izobraževanje o energetski 
učinkovitosti). Nadaljevalo in širilo se bo delovanje informacijskega središča o URE in OVE. 
 

finančne spodbude v okviru 
kohezijske politike: subvencije/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
organ, pristojen za kohezijsko 
politiko, Borzen 

povečanje usposobljenosti izvajalcev 
ukrepov URE in OVE, povečanje 
obveščenosti in ozaveščenosti širše 
javnosti o URE in OVE 

izvajalci, širša javnost  2014−2020 

12 Energetsko svetovanje občanom (EnSvet).  

Mreža energetsko svetovalnih pisarn zagotavlja občanom neodvisno energetsko svetovanje ter 
informacijske, izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije v lokalnem okolju. 
 

nasveti, informiranje, 
ozaveščanje/ 
ministrstvo, pristojno za energijo,  
Eko sklad 

povečanje URE in izrabe OVE zaradi 
izvedbe energetske prenove stavb in 
vgradnje OVE tehnologij za 
ogrevanje in hlajenje stavb 

gospodinjstva 1993−2020 

13 Ukrepi URE in OVE v kmetijstvu v okviru Programa razvoja podeželja 2015−2020 (PRP): 

- podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva. Investicijske subvencije, namenjene tudi za naložbe 
v izboljšanje učinkovite rabe energije in spodbujanje ponudbe in uporabe obnovljivih virov energije, za 
lastne potrebe oz. ali potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov, (podukrep M04.1); 

- podpore za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov. Nepovratna in 
povratna sredstva, namenjena kmetijskim gospodarstev in mikropodjetem za naložbe v proizvodnjo 
bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora; proizvodnjo električne in toplotne energije 
za lastne potrebe kmetijskega gospodarstva ali živilskopredelovalnega obrata; prodajo električne in 
toplotne energije; posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, energetsko varčnejše 
opreme, zmanjšanje toplotnih izgub, (PRP, podukrep M04.2); 

- podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti. Povratna finančna sredstva 
so namenjena kmetijskim gospodarstvom in mikro ter mala podjetja v naseljih do 5.000 prebivalcev 
med drugim tudi za naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov energije 
kot so lesna masa, biomasa, gnoj in gnojnica, voda, veter, sonce, (PRP, podukrep M08.6); 

- podpore za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih 
proizvodov. Spodbude so namenjene za naložbe gospodarskih družb, zadrug, samostojnih podjetnikov 
in posameznikov ter kmetij (samo mikro ali mala podjetja) za povečanje proizvodnje goriv iz lesne 
biomase: sekancev peletov, briketov ali drv (PRP, podukrep M08.6). 

Pred tem so se izvajali ukrepi Programa razvoja podeželja 2007−2013. 

finančne spodbude: investicijske 
subvencije/ 
ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo 

povečanje proizvodnje električne 
energije in toplote iz OVE, povečanje 
proizvodnje bioplina; povečanje 
proizvodnje goriv iz lesne biomase: 
sekancev peletov, briketov ali drv  

kmetijstvo 2007−2013 

2014−2023 
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Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali 
dejavnost 

Datum 
začetka in 

konca 
ukrepa 

 

14 Učinkoviti sistemi daljinskega ogrevanja - obvezni delež OVE v sistemih daljinskega ogrevanja.  

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 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. Distributerji obveznost lahko dosežejo tudi v več omrežjih na območju iste lokalne 
skupnosti, če tako določa lokalni energetski koncept. 
 

zakonodaja/ 
ministrstvo, pristojno za energijo 

 

povečanje deleža obnovljivih virov 
energije v oskrbi z daljinsko toploto  

distributerji toplote od 2014 

15 Spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih.  

Na podlagi lokalnih energetskih konceptov (LEK) se načrtuje uporaba OVE na območju lokalne 
skupnosti (29. člen EZ-1). Cilji in ukrepi LEK morajo biti v skladu z akcijskim načrtom OVE. 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. LEK je obvezna strokovna podlaga 
pri pripravi občinskih prostorskih načrtov in drugih razvojnih dokumentov lokalne skupnosti in izvajalcev 
energetskih dejavnosti na tem območju. Lokalna skupnost lahko na podlagi usmeritev iz LEK z 
upoštevanjem okoljskih kriterijev ter tehničnih karakteristik stavb z odlokom predpiše prioritetno 
uporabo energentov za ogrevanje.  
 

predpisi,  načrtovanje, 
prostovoljni cilji občin/ 
ministrstvo, pristojno za energijo, 
občine 

načrtovanje OVE na ravni občin in 
vzpostavitev prostovoljnih ciljev za 
OVE v občinah; povečanje rabe 
OVE v več sektorjih 

akterji v občinah 
 

2004 

16 
Trošarine za goriva za ogrevanje.  

Ministrstvo za finance v kombinaciji z drugimi ukrepi, ki jih vodi Ministrstvo za infrastrukturo, vodi tako 
trošarinsko politiko, da zagotavljala konkurenčnost biomase in biogoriv v primerjavi s fosilnimi energenti 
za ogrevanje. 

 

davki in davčne olajšave/ 
Ministrstvo za finance, 
ministrstvo, pristojno za energijo 

 

skozi trošarinsko politiko zagotoviti, 
da so cene biomase in biogoriv 
konkurenčne  

gospodinjstva in 
storitvene dejavnosti, v 
manjši meri industrija 

2016−2020 

 PROMET     

17 Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil 
(Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11). Uredba se je iztekla leta 2015. 

uredba vlade, predpisan obvezni 
delež biogoriv / 
ministrstvo, pristojno za okolje 
 

minimalni delež biogoriv na trgu  distributerji, ki imajo v 
lasti ali upravljanju 
bencinskih servisov 

1.11.2007−
31.12.2015 

18 Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu 
goriv v prometu (Uradni list RS, št. 38/12).  

Uredba je namenjena implementaciji Direktive 2009/30/ES določa trajnostna merila za biogoriva in cilje 
zmanjšanja emisij TGP z biogorivi v prometu.  

Uredba je bila prenovljena (Uradni list RS, št. 19/17).  Z novo uredbo se prenašajo zahteve Direktive 

uredba vlade/ 
ministrstvo, pristojno za okolje 
 

trajnost in kakovost biogoriv, 
obveznost zmanjšanja emisij TGP 

distributerji, ki imajo v 
lasti ali upravljanju 
bencinskih servisov 

od 2012 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0993
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Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali 
dejavnost 

Datum 
začetka in 

konca 
ukrepa 

(EU) 2015/1513. 
 

19 
Obvezni delež obnovljivih virov energije v pogonskih gorivih 

Po 380. in 493. členu EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) morajo distributerji plinastih in tekočih 
pogonskih goriv dati v posameznem letu na trg biogoriva ali druge obnovljive vire energije v deležu, kot je 
določen v tem akcijskem načrtu. Skladno z Uredbo o obnovljivih virih energije v prometu (Uradni list RS, 
št. 64/16) mora distributer goriv pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometu dosegati 
minimalni delež obnovljivih virov energije v prometu, kot je določen z dosedaj veljavnim Akcijskim 
načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020. Letna obveznost po Uredbi znaša: 

 

 Enota 2017 2018 2019 2020 

Obvezni najnižji delež OVE v prometu pri 
prodaji goriv ali električne energije, danih 
na trg v RS za pogon motornih vozil v 
posameznem letu (izraženo kot odstotek 
energijske vrednosti: E/E) 

% 6, 2 7,4 8,4 10,0 

 
 

zakonodaja/ 
ministrstvo, pristojno za energijo 

 

povečanje deleža biogoriv v vseh 
prodanih pogonskih gorivih. 

distributerji, ki imajo v 
lasti ali upravljanju 
bencinskih servisov 

2010−2020 

20 Oprostitev trošarine za biogoriva 

Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12, 109/12 in 32/14) je 
določal, da so biogoriva kot pogonska goriva izključena iz plačila trošarinskih dajatev, če so uporabljena v 
čisti obliki. Oprostitev je bila 2014 ukinjena  

davki in takse/ 
Ministrstvo za finance, Finančna 
uprava Republike Slovenije 
(nadzor) 

povečanje rabe biogoriv distributerji pogonskih 
goriv 

2007−2014 

 VEČSEKTORSKI UKREPI     

21 Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo CO2.  

Po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 

22/16) se dajatev plačuje zaradi rabe goriv, osnova za obračun je seštevek enot obremenitve kupljene 
količine goriv.  

davčne spodbude/ 
ministrstvo, pristojno za okolje 

povečanje URE in rabe OVE z 
izboljšanjem cenovne konkurenčnosti 
glede na druge tehnologije 

vsi sektorji končne rabe 
fosilnih goriv 

od 1998 

22 Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 
40/12 - ZUJF).  

Stopnja davka je odvisna od izpustov CO2 in vrste pogonskega goriva. 

davki in takse/ 
Ministrstvo za finance 

večja energetska učinkovitost in 
zmanjšanje emisij CO2 vozil zaradi 
večjega deleža prodanih motornih 
vozil z nižjimi izpusti CO2 
 

kupci motornih vozil  od 2010 

23 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12 , 2/13, 89/14 in 
91/15 – ZJN-3). Uredba spodbuja izkoriščanje OVE tako, da opredeljuje temeljne okoljske zahteve za 
zelena javna naročila na področjih: 

uredba vlade/  
Ministrstvo za finance 

vozni park javnega sektorja preide z 
leti na čistejša motorna vozila 

Povečanje povpraševanja po 

javni sektor: zavezanci 
po  Zakonu o javnem 
naročanju in Zakonu o 

od 2011 
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- prometa, za naročila osebnih in transportnih vozil ter storitev avtobusnega prevoza ter temeljne in 
dodatne okoljske zahteve za javna zelena naročila pnevmatik;  

- električne energije, in sicer tako, da naročilo vključuje najmanj 40-odstotni delež električne energije, 
proizvedene iz OVE ali SPTE. 
 

Uredba opredeljuje tudi okoljska merila za postopke javnega naročanja, v katerih naročnik temeljne 
okoljske zahteve vključi le med merila za izbor najugodnejše ponudbe. Tudi pri tem spodbuja rabo OVE 
za zgoraj navedene predmete javnih naročil. 
 
Uredba se bo v letu 2017 prenovila, na področju OVE ni predvidenih sprememeb. 

električni energiji iz OVE javnem naročanju na 
vodnem, energetskem, 
transportnem in 
področju poštnih 
storitev naročanju 
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Tabela 14: Pregled dodatnih politik in ukrepov 

Št. Ime ukrepa/politike Vrsta ukrepa / pristojnost Pričakovani rezultati Ciljna skupina ali dejavnost Datum 
začetka in 

konca ukrepa 

 OGREVANJE IN HLAJENJE     

 RABA GEOTERMALNE ENERGIJE     

24 Zagotavljanje učinkovitega koriščenja toplote pri rabi termalne vode iz geotermalnih vodonosnikov 
in rabi plitve geotermalne energije 

Ministrstvo, pristojno za okolje bo preverilo pravne podlage (Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja) za 
izdajo podzakonskih aktov o pogojih učinkovite izrabe toplote pri rabi termalne vode iz geotermalnih 
vodonosnikov in pogojih vgradnje geotermalnih toplotnih črpalk za izkoriščanje plitve geotermalne energije.  

Ministrstvo, pristojno za okolje bo vzpostavilo evidenco obratovanja geotermalnih toplotnih črpalk, pri 
čemer bo sledilo načelu, da se v evidenco zajemajo podatki na enem mestu, uporabljeni pa so pri obdelavah 
podatkov v okviru priprave načrtov za obnovljive vire energije, načrtov upravljanja z vodami in evidenc Eko 
sklada.    

 

podzakonski akti/ 
ministrstvo, pristojno za 
okolje 

povečanje učinkovitosti 
proizvedene toplote iz 
geotermalnih virov energije 

lastniki in upravniki stavb ter 
investitorji v stavbe v vseh 
sektorjih: stanovanjske stavbe, 
poslovne stavbe, izvajalci del  

2016−2018 

 DALJINSKO OGREVANJE     

25 Shema podpor za proizvodnjo toplote iz OVE za ogrevanje in hlajenje 

Ministrstvo, pristojno za energijo bo na podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) in na 
njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov proučilo primernost uvedbe sistema obratovalnih spodbud 
(»feed-in«) za priklop/proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije ter opredelilo možne finančne vire 
za tako spodbujanje. 
 

obratovalne finančne 
spodbude/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo 

povečanje deleža proizvedene 
toplote iz OVE v sistemih 
daljinskega ogrevanja in 
zmanjšanje deleža 
proizvedene toplote iz 
fosilnih goriv 
 

sistemi daljinskega ogrevanja, 
sistemi ogrevanja v vseh 
sektorjih (gospodinjstva, 
storitvene dejavnosti, 
industrija) 

2018−2030 

 STAVBE     

26 Uvajanje skoraj nič energijskih stavb 

Z EZ-1 je uveljavljena zahteva, da bodo skladno z Novelo direktive o energetskih lastnostih stavb 
2010/31/EU od leta 2018 skoraj nič energijske vse javne stavbe, od leta 2020 pa vse nove in obnovljene 
stavbe. Eden od elementov, ki določa skoraj nič energijsko stavbo, je v skladu z Akcijskim načrtom za skoraj 
nič-energijske stavbe za obdobje do leta 2020 (AN sNES) tudi najmanjši dovoljeni delež OVE oz. potrebna 
energija v veliki meri proizvedena iz OVE na kraju samem ali v bližini. Ministrstvo, pristojno za prostor, bo 
v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za energijo, uvedlo spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
učinkoviti rabi energije v stavbah, Uradni list RS, št. 52/2010), ki bodo zaostrovale obveznosti uporabe 
obnovljivih virov energije v novih in obnovljenih stavbah. Pravilnik bo z namenom doseganja ciljev OVE 
določal postopen prehod s fosilnih goriv na obnovljive vire energije pri ogrevanju vseh vrst stavb vključno s 
priključevanjem na sisteme daljinskega ogrevanja na OVE.  
 

predpisi/ 
ministrstvo, pristojno za 
prostor, ministrstvo, pristojno 
za energijo 

povečanje deleža OVE v 
stavbah 

lastniki in upravniki stavb ter 
investitorji v stavbe v vseh 
sektorjih: stanovanjske stavbe, 
poslovne stavbe 

2016 
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27 Finančni mehanizmi za energetske storitve z OVE 

Ministrstvo, pristojno za energijo bo v skladu z Direktivo 2012/27/ES o energetski učinkovitosti in na 
podlagi Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) ter podzakonskih aktov uvedlo finančne 
instrumente, ki so uveljavljeni za spodbujanje varčevanja z energijo tudi za področje daljinskega ogrevanja 
ter priključevanja OVE na obstoječa omrežja energentov za ogrevanje ter za sisteme ogrevanja, ki 
izkoriščajo OVE, in sicer energetsko pogodbeništvo in zunanje izvajanje oskrbe z energijo idr.. 

Ministrstvo bo proučilo potrebne dopolnitve zakonodaje na področjih javnih naročil in zadolževanja občin. 
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo bo v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravilo regulatorni okvir, 
ki bo omogočil uvedbo energetskega pogodbeništva v kmetijstvu. 

V Dolgoročni strategiji za spodbujanje naložb energetske prenove stavb (DSEPS) in v Operativnem 
programu za izvajanje Kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP) je načrtovan pospešen zagon 
mehanizma energetskega pogodbeništva za prenovo stavb javnega sektorja. V pripravi je shema finančnih 
instrumentov, ki bo temeljila na kombinaciji kohezijskih sredstev in drugih javnih in zasebnih finančnih 
virov. V shemo bo vloženih do 50 mio EUR povratnih sredstev OP EKP in bo podpirala tudi ukrepe 
izkoriščanja OVE v tem sektorju. 
 

sklop instrumentov /  
ministrstvo, pristojno za 
energijo, Ministrstvo za 
finance; ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo 

spodbujanje trga energetskih 
storitev in v okviru tega 
povečanje vlaganj v OVE  

daljinsko ogrevanje, lastniki in 
upravljalci sistemov ogrevanja 
v vseh sektorjih, kmetijstvo 
kot uporabniki energetskih 
storitev 

podjetja za energetske storitve 
(ESCO), tudi finančne 
institucije kot ponudniki 
energetskih storitev, 
ponudniki opreme  

 

2016−2030 

 NAČRTOVANJE NASELIJ IN OBČINE     

28 Urbanistične smernice za načrtovanje sistemov, ki izkoriščajo OVE v grajenem okolju.  

Ministrstvo, pristojno za prostor bo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo pripravilo in uveljavilo v 
skladu s petim odstavkom 14. člena Direktive 2009/28/ES urbanistično tehnične smernice za namestitev 
opreme in sistemov proizvodnje električne energije, toplote in hladu, ki kot energent uporabljajo obnovljive 
vire energije. Urbanistično-tehnične smernice bodo uporabljale lokalne skupnosti in prostorski načrtovalci 
pri načrtovanju naselij. 
 

urbanistične smernice za 
načrtovanje/ 

ministrstvo, pristojno za 
prostor, ministrstvo, pristojno 
za energijo 

pospešitev rabe obnovljivih 
virov na poselitvenih 
območjih 

lokalne skupnosti, prostorski 
načrtovalci, projektanti 
sistemov daljinskega 
ogrevanja 

2016−2018 

29 Energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje 

Ministrstvo, pristojno za prostor bo pripravilo spremembe in dopolnitve prostorske in gradbene zakonodaje 
tako, da bo omogočala izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije s celostnim 
načrtovanjem stavb in naselij (novih in ob prenovah).  
 

predpisi, zakonodaja/ 
ministrstvo, pristojno za 
prostor 

povečanje rabe OVE in 
izboljšanje URE v stavbah in 
naseljih, večja kakovost 
bivanja in odpornost proti 
podnebnim spremembam. 
 

urbanisti, občine 2016−2020 

 JAVNI SEKTOR     

30 Spodbujanje OVE v okviru zelenega javnega naročanja 

Ministrstvo za finance bo v predpisih, ki urejajo zeleno javno naročanje, zagotovilo, da bo v skladu s 
smernicami Evropske Komisije poleg učinkovite rabe energije tudi raba obnovljivih virov merilo pri javnem 
naročanju na področju stavb. Dopolni se Priloga 7 (Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, prenovo stavb in 
prostorov predloga) Uredbe o zelenem javnem naročanju. 
 

predpisi/ 
ministrstvo pristojno za 
energijo oz. po njegovem 
pooblastilu  izvajalska 
institucija (npr. Borzen) v 
sodelovanju z MF  
 

povečanje investicij v celostne 
prenove stavb v javnem 
sektorju, vključno s sistemi na 
OVE ter v sisteme za 
ogrevanje na OVE 

 

lastniki, upravljalci in 
investitorji v prenove stavb v 
javnem sektorju 

 

2016−2020 
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31 Sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju 

Skladno z zahtevami EZ-1 je sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju podrobneje določen z Uredbo 
o upravljanju z energijo v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 52/2016), s katero je vzpostavljen sistem 
spremljanja in načrtovanja rabe energije ter s tem povezanih stroškov v stavbah, ki jih uporabljajo osebe 
javnega sektorja. Glede obveznega deleža OVE v stavbah se uredba sklicuje na Pravilnik o učinkoviti rabi 
energije v stavbah. 
 
Ministrstvo, pristojno za energijo, bo pripravilo izobraževanje  upravljavcev stavb glede koristi in praktičnih 
vidikov uvajanja OVE ter vodenja energetskega knjigovodstva. 
 
 

sklop instrumentov: predpisi, 
usposabljanje, motiviranje, 
informiranje, svetovanje/, 
ministrstvo, pristojno za 
energijo, projektna pisarna za 
energetsko prenovo javnih 
stavb  

spodbujanje upravljanja z 
energijo v javnem sektorju za 
učinkovito izrabo obnovljivih 
virov energije 

. 

 

javni sektor 2016−2020 

 ELEKTRIČNA ENERGIJA   
  

 PROIZVODNJA IZ OVE     

 
 

    

32 Podpis in izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo HE nad 10 MW 

Podpis koncesijske pogodbe na podlagi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije 
na delu vodnega telesa reke Save od Ježice do Suhadolega (Ur. l. RS, št. 121/04, št. 83/6) ter izvedba vseh 
obveznosti RS, ki bodo izhajale iz te pogodbe, tako da bo omogočena izgradnja investicije koncesionarju. 
 

koncesijska 
pogodba/ministrstvo, 
pristojno za okolje 

izgradnja HE na Srednji Savi investitorji v OVE 2016−2030 

33 Izgradnja načrtovanih HE 

V podporo izgradnji načrtovanih HE bodo izvedene naslednje aktivnosti: 

1. Izpeljava postopkov umeščanja v prostor za vse projekte HE iz AN OVE (roki po posameznih DPN-
jih); 

2. Priprava projektov AN OVE in zagotavljanje korporativnih, finančnih, kadrovskih pogojev (vključno z 
zagotavljanjem prenosa znanja in zagotavljanje kakovosti priprave projektov) za izvedbo vseh ključnih 
projektov AN OVE za proizvodnjo električne energije iz OVE; izvedba projektov;  

3. Aktivno spremljanje uspešnosti priprave in izvedbe projektov, (časovnice, izvedbe nalog, ovir idr). 
 

sklop instrumentov/ 
ministrstvo, pristojno za 
prostor (točka 1), Slovenski 
državni holding (SDH), 
energetska podjetja (točka 2), 
ministrstvom, pristojno za 
energijo (točka 3)  

 

izgradnja HE na Srednji Savi 
– povečanje proizvodnje 
električne energije iz OVE 

investitorji v OVE 2016−2030 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200683&stevilka=3630
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34 Proaktivna vloga države pri identifikaciji okoljsko sprejemljivih lokacij za izkoriščanje HE 
potenciala 

Ministrstvo, pristojno za okolje v okviru načrtov upravljanja z vodami, sprejetimi na podlagi 54. člena 
Zakona o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08), 
določi pogoje in omejitve za trajnostno rabo energetskega potenciala površinskih voda ter, če je to potrebno 
zaradi doseganja ciljev Zakona o vodah, predvidi izdelavo podrobnejšega načrta upravljanja z vodami v ta 
namen. 

Za vključitev HE potenciala v Načrt upravljanja z vodami ministrstvo, pristojno za okolje zagotovi izdelavo 
Celovite presoje primernosti vodotokov Slovenije za hidroenergetsko rabo zaradi: 

- usmerjanja razvoja hidroenergetske infrastrukture na odseke vodotokov oziroma na vodna telesa z večjo 
možnostjo za uspeh energetskih razvojnih pobud (okoljsko in krajinsko manj ranljivi odseki); 

- natančnejšega načrtovanja povečanja deleža obnovljivih virov energije; 
- podpore v postopkih določitev potencialnih novih modifikacij v skladu s členom 4.7 vodne direktive; 
- podpore postopkom izdelave celovitih presoj vplivov na okolje; 
- usklajenosti s standardi in pričakovanji EU razvojnih strategij; 
- uspešnejšega pridobivanje EU razvojnih sredstev, 
- podpora hkratne izdelave in dopolnjevanja načrta za upravljanje z vodami (NUV), energetske strategije in 

AN OVE. 

Ministrstvo, pristojno za okolje bo zagotovilo reševanje že prispelih pobud za začetek postopka podelitve 
vodne pravice za mHE. 

Ministrstvo, pristojno za energijo zagotovi strokovne podlage za oblikovanje  trajnostnih kriterijev za 
izgradnjo HE, kjer upošteva okoljske, socialne in ekonomske učinke.  

 

podpora za prostorsko 
načrtovanje / 
ministrstvo, pristojno za 
prostor; ministrstvo, pristojno 
za energijo 

 

določitev pogojev in omejitev, 
ki jih je treba upoštevati pri 
načrtovanju rabe energetskega 
potenciala površinskih voda.  

Usmerjanje priprave investicij 
v okoljsko sprejemljive 
lokacije 

investitorji v OVE od 2016 

35 Pospešena priprava prostorskih načrtov za energetsko infrastrukturo državnega pomena, ki 
izkorišča OVE 

Ministrstvo, pristojno za energijo bo preko javnega naročila izbralo strokovno organizacijo, ki bo v imenu in 
za račun države Slovenije pristopilo k pripravi strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih 
načrtov za umestitev v prostor elektrarn na obnovljive vire energije, ki so prepoznane kot nacionalnega 
pomena za dosego predpisanega cilja 25% deleža porabe OVE v končni rabi energije in za katere investitor 
še ni znan. Po izdelavi in sprejetju ustreznih podlag bo ministrstvo, pristojno za prostor pričelo v imenu 
države Slovenije voditi postopke umeščanja v prostor. Po sprejetju uredbe o državnem prostorskem načrtu 
bo država oddala takšne energetske lokacije, vložek države pa bo ali odplačan ali pa bo država participirala 
na lastništvu projekta in ga kasneje odprodala. 

 

prostorsko načrtovanje – 
državni prostorski načrti/ 
ministrstvo, pristojno za 
prostor; ministrstvo, pristojno 
za energijo  

večje število izdelanih 
državnih prostorskih načrtov 
za umestitev prostorskih 
ureditev državnega pomena  s 
področja rabe obnovljivih 
virov energije v prostor. 

investitorji 

 

2016 
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36 Varstvo pred hrupom zaradi obratovanja vetrnih elektrarn 

Ministrstvo, pristojno za okolje pripravi dopolnitev Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 
(Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10), s katero uredi dopustno sevanje hrupa vetrnih 
elektrarn v nizkofrekvenčnem območju hrupa (pod 150 Hz) ter poleg mejnih vrednosti kazalcev hrupa 
določi tudi najmanjšo razdaljo med vetrno elektrarno in stavbo z varovanimi prostori.  

 

predpis/ 
ministrstvo, pristojno za 
okolje 

določitev pogojev in omejitev, 
ki jih je treba v zvezi s 
hrupom upoštevati pri 
umeščanju vetrne elektrarne v 
prostor 

investitorji v OVE 2017 

 OMREŽJA    
 

37 Načrtovanje razvoja distribucijskega in prenosnega omrežja 

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) in Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO) 
bosta: 

- pripravila načrt za ojačitev distribucijskega in prenosnega omrežja glede na projekte, ki se 
pripravljajo v okviru Akcijskega načrta za obnovljive vire energije ter za druge razpršene vire električne 
energije opredeljene v ostalih strateških načrtih (LEK-i) in predvidene ojačitve distribucijskega in 
prenosnega omrežja vključila v občinske oziroma državne lokacijske načrte;  

- izdelala merila za določitev točke priklopa naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije in SPTE na električno omrežje; 

- izdelala klasifikacijo lokacij glede stroškov priključevanja novih naprav za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije ob upoštevanju obstoječega in načrtovanega stanja nazivnih moči 
razdelilnih transformatorskih postaj (RTP). 

 

načrtovanje omrežij/ 
Sistemski operater 
distribucijskega omrežja, 
Sistemski operater prenosnega 
omrežja, ministrstvo, 
pristojno za energijo, Agencija 
za energijo 
 

načrt priklopa načrtovanega 
obsega OVE elektrarn na 
električno omrežje, 

transparentnost postopka ter 
predvidljivi stroški priklopa (v 
fazi načrtovanja projekta) 

SODO, SOPO, 

investitorji v proizvodne 
objekte, 

občinske in državna uprava, 
pristojna za izdajo soglasij 

od 2016 

38 Tehnična merila in postopki za priključevanje manjših enot na omrežje  

Dopolnitev Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje električne energije (SONDO) 
- priloga 5: Navodila za priključevanje in obratovanje elektrarn inštalirane električne moči do 10 
MW, ki bodo omogočile tipiziran priklop (tehnični opis in značilnosti zahtevane opreme za posamezni 
tipizirani priključek): 

- določitev minimalnih tehničnih zahtev za najmanjše naprave (tipiziran priklop z minimalnimi 
administrativnimi in tehničnimi zahtevami do 11 kW); 

- zagotovitev poenostavljenih postopkov priključitve na omrežje za manjše enote; 
- za tipizirane priključitve se ne zahteva vloga za izdajo projektnih pogojev; 
- usposabljanje pristojnih oseb za vodenje poenostavljenih postopkov. 

 

tehnični predpis/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo, sistemski operater 
distribucijskega omrežja 

pospešitev, predvidljivost, 
preglednost in poenostavitev 
postopka priklopa malih 
naprav na omrežje za 
distribucijo električne energije 

investitorji v male naprave za 
proizvodnjo električne 
energije, 

podjetja za distribucijo 
električne energije, 

upravne enote 

2016 
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39 Tarife za priklop na omrežje 

Na podlagi določb Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) predpisati normirane stroški 
priklopa razpršenih virov električne energije do 1 MW na omrežje. 

Dopolnitev poglavja IV.3.1 Merila za delitev stroškov priključkov ter tehničnih prilagoditev in 
okrepitev omrežja ter sistemskih naprav (členi 138 do 141) v osnutku SONDO s pravilnikom (priloga 
SONDO), ki za razpršene vire električne energije do 1 MW normira stroške priklopa (določijo se normirani 
faktorji stroška priklopa) in pri tem zagotovi razumne stroške priklopa za proizvajalce na območjih z nižjo 
gostoto prebivalstva. 
 

tarifni sistem za stroške 
priklopa/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo, Sistemski operater 
distribucijskega omrežja  

zagotavljanje preglednosti, 
nediskriminatornosti in 
objektivnosti pri obračunu 
stroškov priklopa na omrežje 

investitorji v proizvodnjo 
električne energije iz OVE in 
SPTE, 

Sistemski operater 
distribucijskega omrežja  

2016 

40 Preverjanje resnosti investicijskih namer 

Razširitev garancije s strani investitorja za izvedbo projekta (nad 1 MW), ki jo opredeljuje osnutek SONDO 
(v poglavju IV.3.1 Merila za delitev stroškov priključkov ter tehničnih prilagoditev in okrepitev 
omrežja ter sistemskih naprav v drugem odstavku člena 140), tako da bo garantirala povrnitev stroškov 
ojačitve omrežja tudi v primeru, ko investitor odstopi od gradnje.  
 

finančni instrument za 
zmanjševanje tveganj/ 
Sistemski operater 
distribucijskega omrežja, 
ministrstvo, pristojno za 
energijo  
 

priključevanje na delih 
omrežja, ki so ojačeni zaradi 
predvidenega priklopa novih 
enot razpršene proizvodnje 
električne energije 
 

investitorji v proizvodnjo 
električne energije iz OVE in 
SPTE, 

Sistemski operater 
distribucijskega omrežja  

od 2016 

41 Spodbujanje OVE v lokalnih energetskih konceptih 

Dopolnitev Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Uradni 
list RS, št. 74/09, 3/11 in 17/14 - EZ-1) tako, da so podatki, ki jih zahtevata 8. (določitev prostorskih 
območij primernih za postavitev elektrarn na obnovljive vire energije) in 11. (analiza možnih ukrepov za 
uporabo obnovljivih virov energije) člen tega pravilnika uporabna pri metodologiji priprave razvojnega 
načrta SODO. 
 

predpis - podpora za 
prostorsko načrtovanje in 
načrtovanje omrežja/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo, občine, ministrstvo, 
pristojno za prostor 

Upoštevanje lokalnih 
energetskih konceptov v 
prostorskih načrtih občin in 
ugotovljen sprejemljiv 
okoljski vpliv 

Okoljska skladnost 

Zagotavljanje kapacitet 
omrežja za priklop 
načrtovanih novih enot 
razpršene proizvodnje 
električne energije. 
 

občine. prostorski načrtovalci, 
okoljski presojevalci, 
distribucijska podjetja 

od 2016 

42 Pospešeno uvajanje aktivnih omrežij 

Priprava zakonodaje in podzakonskih aktov, ki bodo omogočili realizacijo aktivnih omrežij (obnova in 
širitev omrežij, izgradnja ustreznih komunikacijskih poti v distribucijskem omrežju za potrebe vodenja in 
upravljanja omrežja). Cilj je razvoj omrežja, ki ima pri obratovanju večjo prilagodljivost, dostopnost (za 
enote razpršene proizvodnje električne energije), zanesljivost dobave električne energije in ekonomičnost. 
 

zakonodaja/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo, Sistemski operater 
distribucijskega omrežja, 
Agencija za energijo 
 

omogočanje priključevanja na 
omrežje vsem enotam 
razpršene proizvodnje 
električne energije 

distribucijska podjetja 2015−2020 

 PROMET  

   

 DAVČNA IN TROŠARINSKA POLITIKA     
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43 
Olajšava za vozila na OVE pri letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu 
 
Ministrstvo za infrastrukturo bo pripravilo spremembe in dopolnitve 5. in 6. člena ter Priloge I Zakona o 
letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) tako, da bo uveljavljena 
olajšava za vozila, predelana na biogoriva in ostale OVE pri čemer se za vozila, kjer je tehnično zagotovljena 
uporaba izključno biogoriv npr. B100, E85, vodika ter ostale obnovljive vire energije, dajatve ne bi 
plačevalo, podobno kot to velja za električna vozila. 
 

davki in davčne olajšave/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo 

povečana konkurenčnost in 
prodaja osebnih, lahkih 
tovornih in težkih vozil na 
OVE 

lastniki vozil 2016−2020 

 HORIZONTALNI UKREPI     

44 Prostorski informacijski sistem 

Ministrstvo, pristojno za prostor in ministrstvo, pristojno za javno upravo bosta vzpostavili prostorski 
informacijski sistem, ki bo v nadaljevanju po zadostitvi tudi tehnične opremljenosti upravnih organov 
omogočil vzpostavitev spletne storitve za izdajo elektronskih dovoljenj (»e-gradbeno dovoljenje« idr.). 

Ministrstvi bosta v nadaljevanju proučili tudi možnost sprememb in dopolnitev Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 93/05 - 
ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNepr in 
110/13), Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o varstvu okolja, ki bi omogočila dostop do 
informacij o obravnavi vlog, ki se nanašajo na pridobitev dovoljenj in izdajo soglasij za umeščanje naprav in 
infrastrukture v prostor.  
 

izboljšava administrativnih 
postopkov z informacijskim 
sistemom/ 
ministrstvo, pristojno za 
prostor, ministrstvo, pristojno 
za javno upravo 

izboljšati postopke pri 
pridobivanju gradbenega 
dovoljenja ter ostalih soglasij 

investitorji 2015−2020 

45 Enotno soglasje za objekte OVE 

Ministrstvo, pristojno za okolje bo proučilo vzpostavitev izdaje enotnega soglasja za objekte OVE, ki so 
uvrščeni med objekte državnega pomena tako, da bi se združile izdaje okoljevarstvenega soglasja, 
okoljevarstvenega dovoljenja, vodnega soglasja in naravovarstvenega soglasja v en postopek in eno soglasje. 
 

izboljšava administrativnih 
postopkov / 
ministrstvo, pristojno za 
okolje in prostor 

izboljšati postopke 
pridobivanja soglasij pred 
izdajo gradbenega dovoljenja 
za projekte OVE 

investitorji 2015−2020 

 KAKOVOST BIOGORIV      

46 Kakovost goriv iz lesne biomase 

Ministrstvo, pristojno za energijo bo v skladu s cilji Direktive 2009/28/ES vzpostavilo sistem zagotavljanja 
kakovosti lesne biomase (Priprava in izvajanje pravilnika o kakovosti lesnih goriv in sprememb pravilnikov, 
ki urejajo klasifikacijo lesnih goriv. Priprava pravilnika za zagotavljanje kakovosti pri distribuciji in 
skladiščenju lesnih goriv). 
 

predpis/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo 

zagotavljanje meril kakovostni 
za lesna biogoriva 

proizvajalci, distributerji, 
kupci goriv 

2016−2020 
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 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE     

47 Izobraževanje oseb pri vodenju upravnih postopkov za projekte obnovljivih virov energije 

Ministrstvo, pristojno za prostor in ministrstvo, pristojno za javno upravo bosta pripravili usposabljanje 
oseb, ki vodijo postopke za izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte OVE. 
 

izobraževanje/  
ministrstvo, pristojno za 
prostor, ministrstvo, pristojno 
za javno upravo 

odpraviti administrativne 
ovire pri pridobivanju 
dovoljenj za umeščanje 
naprav in infrastrukture OVE 
v prostor. 
 

investitorji, projektanti, 
nadzorniki revidenti, 
inšpekcije, izvajalci 

2016−2030 

48 Sistematično vključevanje učnih tem URE in OVE v izobraževalne programe osnovnih in srednjih 
šol ter fakultet in v programe vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja 

Ministrstvo, pristojno za izobraževanje, bo spodbujalo:  

- sistematično vključevanje  učnih tem s področja URE in OVE v izobraževalne programe osnovnih in 
srednjih šol; 

- vsebinsko uravnotežen program dejavnosti mladih s področja URE in OVE v odprtem kurikulu; 
- sistematično vključevanje tem s področja URE in OVE v programe vseživljenjskega učenja in poklicnega 

usposabljanja.  

Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, bo v sodelovanju z univerzami spodbujalo sistematično 
vključevanje področja URE in OVE tudi v študijske programe na univerzah. 

 

izobraževanje/ 
ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje, in ministrstvo, 
pristojno za visoko šolstvo, v 
sodelovanju z ministrstvom, 
pristojnim za okolje, 
ministrstvom, pristojnim za 
energijo, in univerzami 

izobraževanje na področju 
URE in OVE in zagotavljanje 
ustreznega števila novih 
kadrov za izvedbo prioritetnih 
projektov URE in OVE 

 

osnovne in srednje šole, 
univerze, razvojni in 
raziskovalni instituti, 
institucije in organizacije 
specializirane za področje 
vseživljenjskega izobraževanja 
in usposabljanja 

2016−2020 

 STATISTIKA OVE     

49 Zbiranje podatkov o napravah za izkoriščanje OVE v okviru registra nepremičnin 

Ministrstvo, pristojno za prostor bo zagotovilo zbiranje dodatnih parametrov o lastnostih stavbe (podatki o 
toplotnih črpalkah, sprejemnikov sončne energije in sončnih celicah ter rabi lesne biomase za gorivo) na 
podlagi določb 103. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07, 
odl. US in 79/12 – odl. US) o zbiranju podatkov o nepremičninah z vprašalnikom pri lastniku, uporabniku 
ali najemniku nepremičnine ali upravniku stavbe, kar bi izvajala geodetska uprava v okviru zbiranja podatkov 
za namene vzdrževanja registra nepremičnin.  

Ministrstvo, pristojno za energijo Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) v sodelovanju z 
ministrstvom, pristojnim za prostor/GURS zagotavlja povezovanje registra energetskih izkaznic z registrom 
nepremičnin.  
 

statistika OVE/ 
ministrstvo, pristojno za 
prostor 

izboljšanje sistema zbiranja 
podatkov o OVE v okviru 
registra nepremičnin za 
poročanje Evropski komisiji 

ministrstvo za okolje in 
prostor, Geodetska uprava 
Republike Slovenije (GURS) 

od 2016 
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50 Nadgradnja zbiranja podatkov o rabi OVE v široki rabi  

SURS v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za energijo pripravi predlog za izboljšavo statističnih 
raziskav o rabi obnovljivih virov energije v široki rabi, ki bodo vključevale podatke: 

- iz registra energetskih izkaznic in registra nepremičnin; 
- iz energetskega knjigovodstva v javnem sektorju,  
- iz poročil o energetskih pregledih ogrevalnih sistemov;  
- iz ankete o porabi v gospodinjstvih in široki rabi SURS-a;  
- o proizvodnji električne energije iz OVE;  
- o prodaji toplotnih črpalk, sončnih sprejemnikov energije ter biomasnih kotlov, ter 
- druge ustrezne ukrepe za izboljšanje statističnih raziskav o rabi OVE. 

 

statistika OVE/ 
Statistični urad Republike 
Slovenije, ministrstvo, 
pristojno za energijo, 
ministrstvo, pristojno za 
okolje, Borzen 

izboljšanje sistema zbiranja 
podatkov za načrtovanje 
ukrepov in dokazovanje 
napredka pri doseganju 
nacionalnega ciljnega deleža 
OVE v bruto končni energije 
za poročanje Evropski 
komisiji 

Statistični urad Republike 
Slovenije 

2016−2018 

51 Nadgradnja zbiranja podatkov o posredni oskrbi z lesno biomaso za proizvodnjo energije 

SURS v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za energijo pripravi predlog za izboljšavo statističnih 
raziskav o posredni oskrbi z lesno biomaso, ki bodo vključevale podatke: 

- iz evidenc izvedenih storitev dimnikarske službe o kuriščih na lesno biomaso;  
- iz ankete o rabi lesne biomase kot gorivo v gospodinjstvih in široki rabi SURS-a;  
- o prodaji kotlov na lesno biomaso; 
- posredni oskrbi z lesno biomaso za proizvodnjo energije, ter 
- druge ustrezne ukrepe za izboljšanje statističnih raziskav o oskrbi z lesno biomaso za proizvodnjo 

energije. 
 

statistika OVE/ 
Statistični urad Republike 
Slovenije, ministrstvo, 
pristojno za energijo, 
ministrstvo, pristojno za 
okolje, Borzen 

izboljšanje sistema zbiranja 
podatkov za načrtovanje 
ukrepov in dokazovanje 
napredka pri doseganju 
nacionalnega ciljnega deleža 
OVE v bruto končni energije 
za  poročanje Evropski 
komisiji  

Statistični urad Republike 
Slovenije 

2016−2018 

52 Uskladitev sistema zbiranja podatkov, ki se morajo zbirati po EZ-1, s potrebami pri dokazovanju 
napredka pri doseganju ciljnega deleža OVE: 

- pristojno ministrstvo bo nadgradilo sisteme zbiranja podatkov oz. podatkovne baze, ki izhajajo iz 
obveznosti po 329., 321., 324., in 333. členu EZ-1 in drugih relevantnih sistemov zbiranja podatkov, tako, 
da bodo zbrani podatki ustrezni tudi za nadgradnjo uradne statistike, potrebne za dokazovanje ciljnega 
deleža OVE; 

- hkrati se vzpostavi sistem zagotavljanja kakovosti podatkovnih baz za vse navedene referenčne 
podatkovne baze oz. sisteme zbiranja podatkov. 

 

statistika OVE/ 
ministrstvo, pristojno za 
energijo; v sodelovanju s 
SURS, ministrstvom, 
pristojnim za okolje, 
Borzenom, AGEN RS 

izboljšanje sistema zbiranja 
podatkov za dokazovanje 
doseganja nacionalnega 
ciljnega deleža OVE v bruto 
končni energiji po Direktivi 
2009/29/ES 

ministrstvo, pristojno za 
energijo, skrbniki 
podatkovnih baz, poročevalci 

2016−2018 

53 Nadgradnja zbiranja podatkov o rabi OVE v prometu 

SURS v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za energijo pripravi predlog za izboljšavo statističnih 
raziskav, namenjenih dokazovanju napredka pri doseganju ciljnega deleža OVE za promet: 

- spremljanje rabe električne energije v cestnem prometu; 
- spremljanje rabe biogoriv, proizvedenih iz odpadkov, ostankov, neživilske celuloze in lesne celuloze (Člen 

22(1)(i) Direktive 2009/28/ES). 
 

statistika OVE/ 
Statistični urad Republike 
Slovenije; ministrstvo, 
pristojno za energijo, 
ministrstvo, pristojno za 
okolje 

izboljšanje sistema zbiranja 
podatkov za načrtovanje 
ukrepov in poročanje 
Evropski komisiji  

Statistični urad Republike 
Slovenije 

2016−2018 
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5.2 Programi za spodbujanje električne energije proizvedene iz 
obnovljivih virov energije po letu 2014 

Ureditev  

(a) Pravna podlaga  

S sprejemom EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) je bila podporna shema za proizvodnjo 
električne energije znatno spremenjena. Glavni namen spremembe je zagotoviti finančno 
vzdržnost sheme. 
 
Za izvedbo prenovljene podporne sheme bodo prenovljeni naslednji podzakonski akti: Uredba o 
podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 
53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 - EZ-1); Uredba o 
podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim 
izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 - EZ-1); 
Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije proizvedene iz obnovljivih virov 
energije, Pravila za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 86/09 in 17/14 - EZ-1), 
Metodologija določanja referenčnih stroškov soproizvodnje z visokim izkoristkom (Sklep MG - 
št. 360-82/09-1); Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na 
obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo 
(Uradni list RS, št. 83/09, 94/11 in 17/14 - EZ-1). 
 
(b) Tehnološko specifični cilji 

Projekcije AN OVE iz tabele učinkov (Tabela 21) obravnavamo kot indikativne tehnološko 
specifične cilje za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2020.  
 
(c) Letni cilji  

Skladno s 373. členom EZ-1, morajo biti letni cilji sheme usklajeni s tem akcijskim načrtom.  
 
Vsako leto ob sprejemu letnih energetskih bilanc vlada določi dovoljeno povečanje obsega 
sredstev za podpore v naslednjem letu, (25. člen EZ-1). Po 1. odstavku 373. člena EZ-1 se obseg 
novih vstopov shemo usklajuje s predvidenim povečanjem obsega sredstev in sicer v okviru 
javnega poziva, s katerim Agencija za energijo povabi investitorje k prijavi projektov za 
proizvodne naprave na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se 
na razpisu potegujejo za prejem podpore v naslednjem letu.  
 
(d) Zavezanci za dosego ciljev  

Za doseganje nacionalnih ciljev na področju obnovljivih virov energije in tem okviru za doprinos 
podporne sheme k cilju je odgovorna vlada. 
 
(e) Posledica nedoseganja ciljev 

Posledic nedoseganja ciljev ni. 
 
(f) Mehanizem za nadzor nad izpolnjevanjem ciljev 

Energetski zakon v 361. členu določa, da mora Agencija za energijo na vsaki dve leti objaviti 
poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za 
električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED4718.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_URED4718.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5012.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5012.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_URED5012.html
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_OVE_2009.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_OVE_2009.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_DRUG3258.html
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Sprejeti_predpisi/Met_RS_SPTE_2009.pdf
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED5165.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED5165.html
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(g) Mehanizem za spremembo ciljev 

Cilji sheme se spreminjajo z novelo AN OVE.  
 
Finančna podpora  

(a) Ime programa 

Podpore električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov energije 
Za podpore električni energiji iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije investitor z 
višino podpore kandidira v okviru javnega poziva Agencije za energijo. Gre za dve obliki podore: 
 

 zagotovljeni odkup električne energije (zagotovljeni odkup) samo za naprave do 500 kW, 
višina podpore ne sme biti višja od referenčne cene, ki bo za vsako tehnologijo določena 
v noveli Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije 
ali Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom; 

 finančna pomoč za tekoče poslovanje (v nadaljnjem besedilu: obratovalna podpora), 
višina podpore ne sme biti višja od referenčne cene zmanjšane za referenčno tržno ceno 
električne energije, 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.  

 
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.  
 
Referenčni stroški proizvodnje električne energije za posamezne proizvodne tehnologije in 
velikostne razrede bodo opredeljeni z novelo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni 
iz obnovljivih virov energije.  
 
(b) Vključitev v program 

Za vstop v shemo izvede Agencija za energijo izbirni postopek na podlagi javnega poziva.  Izbor 
poteka na podlagi naslednjih meril: dovoljenega povečanja obsega sredstev za podpore v 
naslednjem letu, ko ga določi vlada; skladnosti projekta z načrtom delovanja podporne sheme iz 
25. člena EZ-1 za doseganje ciljev iz AN OVE in AN URE pri razvrščanju tehnologij; 
zagotovljenosti dela potrebnih sredstev iz razpisov za podeljevanje evropskih sredstev, ponujene 
cene za proizvedeno električno energijo.  
 
Investitor, ki je dobil sklep o potrditvi projekta (vključitvi v podporno shemo), mora pridobiti 
deklaracijo za proizvodno napravo v treh letih od vročitve sklepa. Investitor lahko zaprosi za 
daljši rok, ki pa ne sme biti daljši od pet let, v kolikor se objekti po predpisih o graditvi objektov 
uvrščajo med zahtevne objekte. Investitor, lahko z zavrnjenim projektom ponovno kandidira v 
naslednjem letu. 
 
(c) Izvajanje programa 

Nadzor nad celo shemo in njenimi finančnimi posledicami za ceno električne energije končnih 
porabnikov izvaja ministrstvo, pristojno za energijo. Pri izvajanju sheme sodelujeta še Agencija za 
energijo, ki odloča o dodelitvi podpore in izvaja izdajanje potrdil o izviru, ter Center za podpore 
pri podjetju Borzen (organizator trga z električno energijo), ki sklepa pogodbe o zagotavljanju 
podpore z upravičenci.  



Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 – (posodobitev 2017) SI 

 

 
77 

 
(d) Razpoložljivost finančnih virov 

Energetski zakon Uradni list RS, št. 17/14, 81/15) določa, da mora vsak končni odjemalec 
električne energije plačevati prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz 
obnovljivih virov energije. Podrobneje ureja način izračunavanja in obračunavanja tega prispevka 
Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji 
električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni 
list RS, št. 7/14).   
 
O sredstvih za nove vstope odloča vlada za vsako leto posebej in sicer ob sprejemu letnih 
energetskih bilanc vlada določi dovoljenega povečanje obsega sredstev za podpore v naslednjem 
letu, (25. člena EZ-1). 
 
(e) Dolgoročna varnost in zanesljivost 

Vsem upravičencem do podpore je zagotovljena podpora 15 let z EZ-1. Nova ureditev bo 
pripravljena skladno s Smernicami Skupnosti za državno pomoč za varstvo okolja.  
 
(f) Spremljanje programa 

Energetski zakon v 361. členu določa, da mora Agencija za energijo na vsaki dve leti objaviti 
poročilo, v katerem analizira uspeh pri doseganju sprejetih nacionalnih okvirnih ciljev za 
električno energijo, proizvedeno v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov 
energije. 
 
Periodična, četrtletna poročila pripravlja Borzen. 
 
(g) Podpore in tehnologije 

V noveli Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije ali 
Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom bo opredeljeno, ali in kako se bodo javni pozivi za vstop v shemo izvajali po 
sklopih tehnologij. 
 
(h) Proizvodnja energije 

Pričakuje se vsakoletno povečanje proizvodnje električne energije iz OVE v okviru nove sheme, 
ki bo skladno s projekcijami AN OVE. Obseg novih vstopov bo bistveno manjši kot v podporni 
shemi v obdobju 2008-2014 zaradi omejenosti sredstev.  
 
(i) Merila energetske učinkovitosti 

Pri določanju referenčnih stroškov proizvodnje električne energije za posamezne proizvodne 
tehnologije so upoštevana merila energetske učinkovitosti. 
 
(j) Sedanji status programa 

Program je še v pripravi. Potrebno je sprejetje podzakonskih aktov in priglasitev sheme državnih 
pomoči Evropski komisiji. Organizacijsko so pogoji za izvajanje sheme vzpostavljeni, edina večja 
sprememba glede na predhodno shemo je izvedba letnega javnega poziva s strani Agencije za 
energijo ter letne odločitve vlade o povečanju sredstev za podporno shemo. 
 
(k) Bodoči status programa 

Prenovljena shema se bo začela izvajati leta 2016. 
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(l) Trajanje programa 

Shema ni časovno omejena. Vsakih 10 let je potrebno shemo ponovno priglasiti shemo državnih 
pomoči Evropski komisiji, da preveri, če je še v skladu s pravili za notranji trg. 
 
(m) Upravičene velikosti sistema 

Po EZ-1 je zgornja meja za podporo po tej shemi 10 MW nazivne električne moči, razen za 
proizvodne naprave za izrabo vetrne energije, kjer je ta meja 50 MW, ter za proizvodne naprave s 
soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki ne presegajo 20 MW nazivne električne moči.  
 
(n) Kumulacija podpor 

Podporna shema ne prepoveduje pridobivanja več podpor za isti projekt. V shemo je vgrajeno 
načelo, da se vse oblike podpor kumulirajo in da ne smejo presegati najvišje dovoljene vrednosti. 
 
(o) Regionalni/lokalni programi 

Regionalni oziroma lokalni programi podpor električni energiji proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije ne obstajajo. 
 
Značilnosti finančne podpore programa 

(a) Vrsta finančne podpore 

Po podporni shemi se odobri subvencioniran odkup električne energije proizvedene iz 
obnovljivih virov energije po ceni, kot jo je investitor ponudil na javnem pozivu.  
 
(b) Upravičenci do finančne podpore 

Do podpore po tej podporni shemi so upravičeni investitorji, ki so bili na podlagi javnega poziva 
izbrani za vstop v podporno shemo.  
 
(c) Podeljevanje finančne podpore  

Za zagotavljanje podpore se letno izvajajo razpisi. 
 
Tržni certifikati 

(a) Obvezen delež električne energije proizvedene iz obnovljivih virov energije 

V zakonodaji ni določena obveza glede določenega deleža električne energije iz obnovljivih virov 
energije v skupni oskrbi, ki bi ga moral dosegati proizvajalec, trgovec ali končni porabnik 
električne energije. 
(b) Mednarodna trgovina s certifikati 

Proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov energije lahko dobijo za svojo električno 
energijo potrdila o izvoru ali pa RECS certifikat. Oba izda Agencija za energijo, ki pa ne sme 
izdati obeh potrdil hkrati za isto električno energijo. Prodaja ni prepovedana, vendar Republika 
Slovenija ni sklenila nobene pogodbe z drugo državo članico, da bi se v primeru take prodaje 
lahko ustrezno znižal doseženi del električne energije iz obnovljivih virov energije v Slovenskih 
energetskih evidencah. 
 
(c) Povprečna cena tržnih certifikatov  

Povprečna cena tržnih certifikatov se ne spremlja oziroma javno objavlja, ker ni potrebe po tem. 
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(d) Sistem trgovanja s certifikati 

Sistem trgovanja je prostovoljno trgovanje. Trgovanja med slovenskimi udeleženci trga z 
električno energijo ni. 
 

Fiksne tarife za dobavo električne energije 

(a) Pogoji za pridobitev fiksne tarife 

Električna moč naprave na obnovljive vire energije mora biti nižja od 500 kW. Investitor mora 
biti izbran na podlagi javnega poziva za vstop v podporno shemo. 
 
(b) Kvote proizvedene energije pri fiksni tarifi 

Morebitna zgornja meje glede skupne količine električne energije, proizvedene letno v posamezni 
napravi bo podrobneje opredeljena v noveli Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije in Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.  
 
(c) Tehnološke specifičnosti in tarifne stopnje 

Višina tarife se oblikuje glede na ponujeno ceno. Zgornja meja za podpore je tehnološko 
specifična.  
 
(d) Druga merila  

Drugih, dodatnih meril, zaradi katerih bi se tarife razlikovale, ni. 
 
(e) Zagotovljeni čas fiksne tarife 

Pogodba za odkup je zagotovljena za 15 let. Morebitno prilagajanje fiksnega in variabilnega dela 
fiksne tarife bo opredelila novela Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije in Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom, tako da bo skladno s pravili za državne 
pomoči v EU.  
 
(f) Prilagoditev fiksnih tarif 

Višina podpore so oblikuje v okviru javnega poziva.  Glej tudi točko (e). 
 
Premije za dobavo električne energije 

(a) Pogoji za pridobitev premije 

Upravljalec proizvodne naprave na obnovljive vire energije z nazivno električno močjo do 
500 kW se lahko odloči, da namesto za podpore za zagotovljeni odkup, kandidira za obratovalno 
podporo in samostojno prodaja električno energijo na trgu. Proizvodne naprave na obnovljive 
vire energije z nazivno močjo nad 500 kW in več lahko prejemajo podpore le v obliki finančne 
pomoči za tekoče poslovanje (obratovalne podpore oziroma premije). 
 
(b) Kvote proizvedene energije pri premijah  

Morebitna zgornja meje glede skupne količine električne energije, proizvedene letno v posamezni 
napravi bo podrobneje opredeljena v noveli Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz 
obnovljivih virov energije in Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji 
toplote in električne energije z visokim izkoristkom.  
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(c) Razmerje med premijo in fiksno tarifo 

Proizvajalec električne energije, ki je upravičen do fiksne tarife, se lahko sam odloči, katero obliko 
podpore želi. Ne more imeti obeh hkrati.  
 
(d) Tehnološke specifičnosti in premijske stopnje  

Višina premije se oblikuje glede na ponujeno ceno. Zgornja meja za podpore je tehnološko 
specifična.  
 
(e) Spodnja in/ali zgornja meja za premijo  

Zgornja meja za premijo bo določena v noveli Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni 
iz obnovljivih virov energije in Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v 
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom.  
 
(f) Zagotovljeni čas premije 

Pogodba za odkup je zagotovljena za 15 let. Morebitno prilagajanje fiksnega in variabilnega dela 
podpor bo opredelila novela Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije in Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom.  
 
(g) Prilagoditev premij 

Pogodba za odkup je zagotovljena za 15 let. Morebitno prilagajanje fiksnega in variabilnega del a 
premije bo opredelila novela Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih 
virov energije in Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom, tako da bo to skladno s pravili za državne pomoči v 
EU.  
 
Izvedba razpisov  

Po EZ-1 Agencija za energijo vsako leto izvede izbirni postopek na podlagi javnega poziva za 
vstop v podporno shemo.  
 

5.3 Programi za spodbujanje proizvodnje električne energije in 
uporabe energije za ogrevanje in hlajenje iz obnovljivih virov 
energije v obdobju 2014–2020 

Dosedaj so se uveljavili naslednji pomembni instrumenti za spodbujanje rabe OVE: 

Subvencije: 

– investicijske spodbude za ukrepe izkoriščanja OVE kot vira toplote v gospodinjstvih se v 
okviru razpisov Eko sklad dodeljuje od leta 2008. Načrtovano je nadaljevanje izvajanja 
ukrepa in sicer v primerljivim obsegu finančnih sredstev kot v zadnjih letih; 

– investicijske spodbude za ukrepe OVE v okviru razpisov dobaviteljev energije v obdobju 
2012–2014 so namenjene spodbujanju ukrepov učinkovite rabe energije pri končnih 
uporabnikih, med katerimi so tudi ukrepi na področju OVE. Ukrep se nadaljeval v 
obdobju od leta 2015 v nekoliko spremenjeni obliki - v okviru obveznosti dobaviteljev 
energije - zaradi novih zahtev Direktive 2012/27/EU in EZ-1. 
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V obdobju 2007−2013 so bile realizirane naslednje pomembne spodbude: 

- investicijske spodbude za izkoriščanje lesne biomase v vseh sektorjih ter za energetsko 
sanacij javnih stavb v okviru prednostne naloge Trajnostna energija (OP ROPI 
2007−2013) iz sredstev Kohezijskega sklada: 

 za sisteme daljinskega ogrevanja na lesno biomaso: realiziranih je bilo 27 
projektov, skupna vrednost investicij je znašala 27,2 mio EUR, za spodbude je 
bilo namenjenih 10,0 mio EUR nepovratnih investicijskih subvencij; 

 za individualne sisteme ogrevanja na lesno biomaso: skupna investicijska vrednost 
88 realiziranih projektov je znašala 17,1 mio EUR, za kar je bilo namenjenih 5,9 
mio EUR nepovratnih investicijskih subvencij; 

 za ukrepe izkoriščanja OVE kot vira toplote v okviru energetske sanacije javnih 
stavb  financirane; 

– spodbude kmetijskim gospodarstvom v okviru Programa razvoja podeželja v obdobju 
2007−2013 so bile namenjene za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije, za 
proizvodnjo bioplina iz organskih odpadkov, za naložbe za delo v gozdovih in 
ustanavljanje podjetij za pridobivanje energije iz OVE.  

 

V obdobju 2014−2020 so načrtovane naslednje investicijske spodbude: 

- investicijske spodbude za spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz 
obnovljivih virov v skupni višini 26 mio EUR iz sredstev Kohezijskega sklada v obdobju 
2014−2020 (OP EKP) in sicer za naslednja področja: 

 oskrbo s toploto za ogrevanje in hlajenje ter visoko učinkovito soproizvodnjo z 
izkoriščanjem OVE, ki bodo predvidoma spodbudile investicije v naprave s skupno 
toplotno močjo 30 MWt; 

 izgradnjo novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE  
(energija vetra, sončna energije, biomasa in male HE do 10 MW moči), ki bodo 
predvidoma spodbudile izgradnjo naprav s skupno dodatno močjo 50 MWe;  

 pilotne projekte izkoriščanja OVE v lokalnih skupnosti na območjih z več kot 5.000 
prebivalci za doseganje energetske samozadostnosti;  

- investicijske spodbude in druge oblike finančnih spodbud za spodbujanje 
energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz 
obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem 
sektorju. Namenjene so za: 

 energetsko sanacijo javnih stavb, ki vključuje tudi rabo obnovljivih virov energije, 
predvidenih je 165,2 mio EUR finančnih spodbud iz sredstev kohezijskega sklada 
večji del v obliki nepovratnih investicijskih spodbud, deloma kot garancijska shema. 
Izvedeni  bodo tudi demonstracijski projekti po merilih skoraj nič-energijske prenove; 

 energetsko sanacijo večstanovanjskih stavb bo namenjenih 21,5 mio EUR finančnih 
spodbud iz sredstev Kohezijskega sklada v obdobju 2014−2020 (OP EKP), znesek 
vključuje tudi izvedbo demonstracijskih projektov celovite energetske obnove 
večstanovanjskih stavb po merilih skoraj nič-energijske prenove; 

- investicijske spodbude in druge oblike finančnih spodbud za izboljšanje 
energetske in snovne učinkovitosti podjetij, (ukrepi za spodbujanje URE in OVE kot 
so npr. spodbujanje energetsko učinkovitih procesov v podjetjih, predstavitveni projekti 
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ter podporni ukrepi vezani na energetsko učinkovitost, podpora rabi lokalnih virov 
obnovljive energije, kot so biomasa, sonce, geotermalna energija... ). V tem okviru so 
načrtovane spodbude za najmanj 1000 MSP, ukrep se financira iz evropskega sklada za 
regionalni razvoj in mu je namenjenih 81, 23 mio EUR, od tega 68,9% sredstev v vzhodni 
regiji (OP EKP); 

- ukrepi programa razvoja podeželja za spodbujanje URE in OVE (PRP); 

- možna je tudi uvedba sheme podpor za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov 
energije, pravne podlage so že potrjene EZ-1, ta ukrep  je že predviden v AN OVE-
2010. 

 

V obdobju 2014−2020 se bodo izvajali predvsem naslednji usmerjevalni ukrepi: 

- spodbujanje URE in OVE v okviru zelenega javnega naročanja (Uredba, AN URE-  
2020);  

- usmerjanje v izkoriščanje OVE v okviru lokalnih energetskih konceptov (EZ-1, ta ukrep  
je že predviden v AN OVE-2010). 

 

V obdobju 2014−2020 so načrtovane naslednje aktivnosti usposabljanja, informiranja in 
ozaveščanja: 

- energetsko svetovalna mreža za občane (EnSvet) (AN URE-2020) (poglavje 5.4.6); 

- enotna informacijska točka (Borzen); 

- načrtovani ukrepi usposabljanja v obdobju 2014−2020 (OP EKP): 

 mikro in MSP podjetij, izvajalcev v gradbeništvu, podpora povezovanju podjetij (npr. 
v konzorcije), ki izvajajo sanacije in novogradnje za uspešno izvajanje projektov;  

 neformalno in formalno izobraževanje in usposabljanje izvajalcev energetske sanacije 
stavb;  

 izvajalcev skoraj nič-energijske gradnje; 

- lokalne energetske agencije izvajajo vrsto aktivnosti, med njimi tudi svetovanje in 
strokovna podpora lokalnim skupnostim (EZ-1); 

- drugi programi ozaveščanja in informiranja (AN URE-2020; OP TGP-2020, OP EKP). 
 
 

5.4 Programi podpore za spodbujanje uporabe obnovljivih virov 
energije v prometu 

5.4.1 Uredba o obnovljivih virih energije v prometu  

(a) Pravna podlaga  

Zagotovitev uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil do konca leta 
2015 je bila določena z Uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za 
pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11), ki pomeni prenos Direktive 
2003/30/ES Komisije Evropskih skupnosti v pravni red Slovenije do 1. januarja 2012, od tega 



Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 – (posodobitev 2017) SI 

 

 
83 

dne pa ta Uredba šteje za prenos določb Direktive 2009/28/ES o uporabi obnovljivih virov 
energije v prometu. 
Na podlagi drugega odstavka 380. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) 
je v pripravi Uredba o obnovljivih virih energije v prometu. 
 
Na podlagi te Uredbe bo moral distributer pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v 
prometu dosegati v posameznem koledarskem letu delež obnovljivih virov energije v prometu. 

 

Za izpolnjevanje obveznosti po tej uredbi se štejejo le biogoriva, ki izpolnjujejo trajnostna merila 
določena s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v 
življenjskem ciklu goriv v prometu, in električna energija iz obnovljivih virov energije.  

 

(b) Letni cilji  

 
Letni delež biogoriv in električne energije, ki jih mora distributer dati v promet v ciljnem letu 
2020, znaša 10 % glede na količino vseh prodanih pogonskih goriv (dizelskega goriva in 
motornih bencinov) ter električne energije za pogon električnih vozil. Delež obnovljivih virov 
energije po letih do leta 2020 mora pri tem biti najmanj:  
 

Leto  2017 2018 2019 2020 

Delež biogoriv in 
električne energije 

6,20 7,00 8,40 10,00 

 

Ker predlog uredbe razveljavlja Uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih 
goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11), bo tudi določeno, da 
prenehajo vse obveznosti dajanja biogoriv na trg za tiste zavezance, ki v letih 2014 in 2015 niso 
izpolnili deležev biogoriv. 
 
Delež obnovljivih virov energije po posameznih letih je nižji, kot ga je določala Uredba o 
pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list 
RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11). Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih 
goriv za pogon motornih vozil določ za leto 2015 najmanjši delež obnovljivih virov energije 
7,5%, medtem ko je po predlogu uredbe takšen delež obvezen šele v letu 2019. Poleg tega bodo 
distributerji lažje dosegali deleže obnovljivih virov energije zaradi mehanizmov in ukrepov, s 
katerimi se raba električne energije in goriv iz odpadkov upošteva večkratno, in tudi zaradi 
bistveno širšega seznama goriv, ki so upravičena do korekcijskih faktorjev pri izračunu deleža. 
 
Poročanje distributerjev bo poenostavljeno in usklajeno s poročanjem po predpisu, ki določa 
vrste podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci. Zavezanci 
za poročanje bodo za letno poročanje o predpisanem deležu obnovljivih virih energije v prometu 
lahko uporabili informacijski portal EPOS.  
Nadzor nad izvajanjem predloga uredbe bo izvajala energetska inšpekcija skladno z ukrepi in 
sankcijami navedenimi v EZ-1. 
 
(c) Zavezanci za dosego ciljev  

Uredba določa mehanizme in ukrepe za izpolnjevanje in preverjanje izpolnjevanja obveznosti 
distributerjev goriv glede dajanja obnovljivih virov energije za promet na trg. Distributer goriv je 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki proda končnemu uporabniku  gorivo, 
biogorivo, mešanico obeh vrst goriv, vodika iz obnovljivih virov ali električno energijo, za 
uporabo v prometu. Za distributerja se štejejo tudi proizvajalec goriva, biogoriva, mešanice obeh 
vrst goriv, vodika iz obnovljivih virov ali električne energije, njihov uvoznik iz tretjih držav ali 
njihov pridobitelj v državah članicah Evropske unije, če ga uporabi sam kot končni uporabnik; 
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(d) Posledica nedoseganja ciljev 

Distributerji goriv kot zavezanci za doseganje ciljev deleža OVE v primeru nedoseganja ciljev 
oziroma drugih prekrškov v zvezi s predmetno uredbo plačujejo kazni v skladu s 493. členom 
EZ-1.. 
 
(e) Mehanizem za nadzor nad izpolnjevanjem ciljev 

Nadzor nad izpolnjevanjem ciljev in izpolnjevanj zahtev iz uredbe opravljajo inšpektorji pristojni 
za okolje. 
 
(f) Mehanizem za spremembo ciljev 

Mehanizem, ki bi omogočal spremembo ciljev iz uredbe, ne obstaja. 
 
 

5.4.2 Zakon o davku na motorna vozila – glede na izpuste CO2 

(a) Ime programa  

Zakon o davku na motorna vozila (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
9/10 in 40/12 - ZUJF): 
 

 določa da je stopnja davka odvisna od izpusta CO2 in vrste goriva, ki se uporablja za 
pogon in znaša v (%): 

 
Izpust CO2 [g/km] bencin, UNP  dizel 

od 0 do vključno 110 0,5  1 
od 110 do vključno 120 1  2 
od 120 do vključno 130 1,5  3 
od 130 do vključno 150 3  6 
od 150 do vključno 170 6  11 
od 170 do vključno 190 9  15 
od 190 do vključno 210 13  18 
od 210 do vključno 230 18  22 
od 230 do vključno 250 23  26 
nad 250  28  31__ 

 za motorna vozila z najmanj osmimi sedeži se predmetne stopnje davka znižajo za 30 %. 
  
(b) Vključitev v program 

Program je obvezen za vsa motorna vozila. 
 
(c) Izvajanje programa 

Izvajanje programa je v pristojnosti Ministrstva za finance, Davčna uprava Republike Slovenije. 
 
(d) Razpoložljivost finančnih virov 

Program opredeljuje prerazporeditev davčnih prihodkov od motornih vozil z nižjimi izpusti k 
tistim z višjimi tako, da posebnih finančnih sredstev za izvajanje programa ni potrebno zagotoviti.  
 
(e) Dolgoročna varnost in zanesljivost 
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Zakonska ureditev programa zagotavlja dolgoročno stabilnost.  
 
(f) Spremljanje programa  

Izvajanje programa spremljajo pristojni davčni organi preko nadzora obračunavanja davkov. 
 
(g) Podpore in tehnologije  

Davčni razredi so odvisni od vrste goriva in velikosti izpustov CO2. Dodatki k osnovnemu davku 
so določeni glede na izpuste po normi Euro in sicer: 
 

 za izpuste nižje od Euro 3 se davek poveča za 10 odstotnih točk,  

 pri Euro 3 se davek poveča za 5 odstotnih točk,  

 pri Euro 4 se davek poveča za 2 odstotni točki,  

 pri Euro 5 ni dodatka,  

 pri dizelskih motornih vozilih Euro 6 se upoštevajo davčni razredi za bencin.  
 
Posebne stopnje davka so določene tudi za dvotaktne motorje, motorna dvokolesa, trikolesa in 
štirikolesa. 
 
(h) Proizvodnja energije  

Ocena vplivov programa na proizvodnjo energije ni izvedena. 
 
(i) Merila energetske učinkovitosti  

Davčni razredi so odvisni od velikosti izpustov CO2, s čimer so spodbujana energetsko 
učinkovitejša vozila.  
 
(j) Sedanji status programa  

To je obstoječ program, ki ga ureja Zakon o davku na motorna vozila, Uradni list RS, št. 72/06 in 
9/10.  
 
(k) Bodoči status programa  

Program se izvaja kontinuirano v obstoječi obliki.  
 
(l) Trajanje programa  

Program se izvaja od leta 2010 in časovno ni omejen. 
 
(m) Upravičene velikosti sistema  

Program velja za vsa motorna vozila. 
 
(n) Kumulacija podpor  

Program se lahko kombinira z vsemi možnimi programi in ukrepi za motorna vozila in promet. 
 
(o) Regionalni/lokalni programi  

Regionalni/lokalni programi ne obstajajo. 
 
Značilnosti finančne podpore programa  

(a) Vrsta finančne podpore  
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S programom so določeni nižji davčni razredi za manjše izpuste CO2 in višji za večje izpuste. 
 
(b) Upravičenci do finančne podpore  

Program je namenjen vsem prodajalcem in kupcem motornih vozil. 
 
(c) Podeljevanje finančne podpore  

Program obračunavanja davka na motorna vozila se izvaja kontinuirano pri prodaji in nakupu 
motornih vozil. 
  

5.4.3 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 
2014−2020 

Za obdobje 2014−2020 je pripravljen predlog Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP EKP), ki je nabor ukrepov k doseganju ciljev 
Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, med katere so vključeni tudi ukrepi za doseganje strateških ciljev 
na področju prometa in prometne infrastrukture. 
 
V procesu priprave predloga tega OP EKP je bil na podlagi analize stanja opredeljen ožji nabor 
področij, ki bodo predmet vlaganj sredstev Evropskih strukturnih in investicijskih  skladov. Tako 
je bil promet glede na geostrateški položaj Slovenije prepoznan za pomemben dejavnik 
gospodarskega razvoja, kar pomeni, da sta za učinkovito delovanje notranjega trga in uveljavitev 
Slovenije na globalnem trgu nujni kakovost in učinkovitost prometnega sistema.   
 
Ukrepi za spodbujanje rabe in povečanje deleža OVE v prometu iz OP ROPI se bodo v obdobju 
2014−2020 vsebinsko dopolnili z ukrepi iz OP EKP, pri čemer pa bo ključen poudarek na 
doseganju ciljev EU2020, ki se nanašajo na zmanjševanje emisij TGP, kar pomeni spodbujanje 
okoljsko manj obremenjujočih vlaganj v prometni infrastrukturi. Vlaganja v železniško 
infrastrukturo bodo imela prednost. 
 
Poleg ukrepov iz OP EKP, ki pripomorejo k večji rabi obnovljivih virov v prometu, so za 
področje prometa v obdobju 2014−2020 načrtovani ukrepi v Operativnim programu 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030 (ki je namenjen 
izvrševanju obveznosti podnebno-energetskega zakonodajnega paketa v skladu z Odločbo 
406/2009/ES) ter v Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020 
(trenutno v javni obravnavi in je namenjen izpolnjevanju obveznosti po Direktivi 2012/27/EU, 
na podlagi katere mora vsaka država članica predložiti nacionalne akcijske načrte za energetsko 
učinkovitost vsaka tri leta).  
 

5.5 Posebni ukrepi za spodbujanje uporabe energije iz 
biomase 

Biomasa predstavlja poleg vodne energije najpomembnejši obnovljivi vir energije v Sloveniji. 
Povečana raba biomase v modernih individualnih, skupinskih in industrijskih kurilnih napravah 
za ogrevanje, procesno toploto in proizvodnjo električne energije je za Slovenijo pomembna za 
izboljšanje zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z energijo, zmanjševanje emisij toplogrednih 
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plinov in varstvo okolja. Biomasa ima kot primarna energija pomembno vlogo tudi v sektorju 
prometa. 
 

5.5.1 Oskrba z biomaso: domača in uvožena biomasa 

Tabela 15 in Tabela 16 podajata oceno oskrba z biomaso, ki je dostopna na domačem trgu ter iz 
uvoza za leto 2006. Podatkov o oskrbi z biomaso za kasnejša leta v tako podrobni obliki ni na 
voljo, dostopne so le na podlagi statističnih raziskav pridobljene agregirane vrednosti za lesno 
biomaso, za goriva iz odpadkov, ki se razvrščajo med obnovljive vire energije, pa podatkov ni na 
voljo. Povprečna letna količina oskrbe z lesno biomaso v Sloveniji je v obdobju 2006−2012  med 
1.100.000 in 1.300.000 m3.  
 
Celotna oskrba z biomaso, katere analiza je bila podrobneje izvedena za leto 2006, obsega 
biomaso iz : 
 

(A) Gozdarstva: 
 (1) neposredna oskrba, 
 (2) posredna oskrba; 
(B) Kmetijstva in ribištva:  
 (1) neposredna oskrba, 
  (2) iz stranskih proizvodov/predelanih proizvodov;  
(C) Odpadkov:  
 (1) biološko razgradljivi del komunalnih trdnih odpadkov,  
 (2) biološko razgradljivi del industrijskih trdnih odpadkov, 
 (3) blato iz čistilnih naprav.  

 
V primeru bioplina in biogoriv je opredeljena količina surovin. Podane so informacije o uvozu 
biogoriv. 
 



Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020  (posodobitev 2017) SI 

 

 
88 

Tabela 15:  Oskrba z biomaso za leto 2006. 

Sektor 
izvora 

Vrsta biomase 

Količina domačih virov Uvoženo Izvoženo Neto količina 
Proizvodnja 

primarne 
energije  

 EU Izven EU EU/ izven EU     

[m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [ktoe] 

(A) 
Biomasa iz 
gozdarstva 

1. neposredna oskrba z lesno biomaso iz gozdov in drugih gozdnih površin za proizvodnjo 
energije 

1.318.077 4.275 77.579 206.326 1.193.606 297 

Neobvezno – če so informacije na voljo             

(a) sečnja 1.122.077  4.275 77.579 206.326 997.606 248 

(b) ostanki sečnje (vrhovi, veje, lubje, štori)             

(c) ostanki upravljanja krajine (lesna, biomasa iz parkov, vrtov, drevoredov)             

(d) drugo53 196.000        196.000 49  

 [t] [t] [t] [t] [t] [ktoe] 

2. posredna oskrba z lesno biomaso za proizvodnjo energije 408.611 0 0 41.000 367.611 145 

Neobvezno – če so informacije na voljo       

(a) ostanki iz žagarske, lesnoobdelovalne in pohištvene industrije (črni lug, žagovina) 344.880 0 0 0 344.880 131  

(b) stranski proizvodi celulozne in papirne industrije (črni lug, idr.) 36.308 0 0 0 36.308  6  

(c) predelana lesna goriva 50.000   41.000 9.000 4  
(d) že uporabljen recikliran les (recikliran les za proizvodnjo energije, odpadni les iz 

gospodinjstev) 
13.731 0 0 0 13.731 5  

(e) drugo              

 
  

                                                 
 
53  V sektorju izvora (d) drugo so zajeti: sečni ostanki (veje pod 7 cm premera, vrhači, panji, les iz redčenj, kjer imajo drevesa manjši prsni premer od 10 cm) ter les iz negozdnih površin 

(sadovnjaki, vrtovi, obmejki). 
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Tabela 16:  Oskrba z biomaso za leto 2006 – nadaljevanje. 

Sektor izvora Vrsta biomase 

Količina 
domačih virov 

Uvoženo Izvoženo Neto količina 
Proizvodnja 

primarne 
energije  

 EU Izven EU EU/ izven EU     

[m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [m3]  [ktoe] 

(B) Biomasa iz 
kmetijstva in ribištva 

1. kmetijske rastline in ribiški proizvodi, neposredno zagotovljeni za proizvodnjo energije             

Neobvezno – če so informacije na voljo             

(a) poljščine (žita, oljnice, sladkorna pesa, silažna koruza)             

(b) nasadi             

(c) hitro rastoča drevesa             

(d) druge energetske rastline (trave)             

(e) alge       

(f) drugo        

2. kmetijski stranski proizvodi/predelani ostanki in ribiški stranski proizvodi za proizvodnjo 
energije 

      

Neobvezno – če so informacije na voljo       

(a) slama        

(b) hlevski gnoj       

(c) živalska maščoba              

(d) mesna in kostna moka             

(e) stranski proizvodi v obliki pogače (vključno z lupinami in jedrom)             

(f) sadna biomasa (vključno z lupinami in jedrom)             

(g) ribiški stranski proizvodi             

(h) odpadki vinske trte, oljk, sadnih dreves             

(i) drugo              

  [t] [t] [t] [t] [t] [ktoe] 

(C) Biomasa iz 
odpadkov 

1. biološko razgradljivi del komunalnih trdnih odpadkov, vključno z biološkimi odpadki in 
odlagališčnim plinom 

6.366 0 0 0 6.366  

2. biološko razgradljivi del industrijskih odpadkov (vključno s papirjem, kartonom, paletami) 252 0 0 0 252 0,1 

3. blato iz čistilnih naprav          
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Biomasa iz gozdarstva 

Pri ocenah in izračunih količin lesne biomase za proizvodnjo energije je ugotovljen problem 
pomanjkljive statistike rabe lesa za energetske namene v gospodinjstvih. Po analizah tokov 
okroglega lesa v Sloveniji, izdelanih na Gozdarskem inštitutu Slovenije v zadnjih petih letih, se 
ocenjuje, da se slaba četrtina okroglega lesa neposredno iz gozdov porablja v gospodinjstvih za 
ogrevanje in segrevanje sanitarne vode.  
 
Tradicionalno se za ogrevanje uporabljajo predvsem drva listavcev. Rezultati različnih študij 
(anketiranje lastnikov gozdov) in statističnih raziskav SURS (Popis in vzorčni popisi kmetijskih 
gospodarstev izvedeni v za leta 2000, 2003, 2005, 2007) kažejo, da je v primeru energetske rabe 
drv, ki izvirajo iz poseka v gozdovih, razmerje med listavci in iglavci 90:10, ki so uporabljeni v 
izračunih.  
 
Za preračun m3 lesa v tone je pri listavcih v izračunih upoštevana vrednost za bukev, ki v drveh 
močno prevladuje, pri iglavcih pa za smreko. Gostoti pri vsebnosti vode w = 20 % sta za listavce 
0,730 t/m3 in za iglavce 0,488 t/m3.  
 
Vhodni energetski vrednosti sta povzeti po SIST–TS CEN/TS 14961:2005 in preračunani za 
vsebnost vode 20 % (w = 20 %).  
 
Evidence o poseku v gozdovih so na razpolago. Ocena poseka na izvengozdnih površinah ni 
neposredno vključena v nobeno statistično ali kako drugo periodično raziskavo. Po dostopnih 
študijah primerov izvedenih v Sloveniji se ocenjuje, da 20 % lesa, ki ga za energetske namene 
porabijo gospodinjstva, ni del rednega poseka v gozdovih temveč predstavlja posek izven gozda 
(pašniki, sadovnjaki, obmejki, parkovne površine idr.) ter drugo drevnino (veje pod 7 cm 
premera, vrhači, panji ter drevesa in grmi tanjši od 10 cm prsnega premera). Na podlagi ocen iz 
študij je pri izračunih upoštevano, da 20 % lesa, ki se uporabi za energetske namene v 
gospodinjstvih ni del rednega poseka in je ta del uvrščen v kategorijo drugo.  
Neto količina je izračunana po formuli: 
 

Neto količina = Količina domačih virov – uvoz + izvoz 
 
Iz baz podatkov SURS so za leto 2006 pri količinah uvoza in izvoza okroglega lesa za energetske 
namene upoštevane količine, ki so zajete pod šifro kombinirane nomenklature (KN 8): 44011000 
Les za ogrevanje v okroglicah, cepanicah, vejah, butarah ali podobnih oblikah. Podatki zunanje 
trgovine, ki so podani v tonah, so preračunali v m3 s pretvorbenim faktorjem 0,93 t/m3 (faktor je 
usklajen in potrjen v okviru SURS ter implementiran v preračune uradnih podatkov). Zaradi 
celovitega zajema je upoštevan še uvoz in izvoz lesnega oglja, ki je preračunan v ekvivalente m3 s 
pretvorbenim faktorjem 6 m3/t oglja (faktor se uporablja pri poročanjih v okviru UNECE). 
Proizvodnja oglja je že vključena v skupno količino poseka. Predpostavlja se, da se ves les, zajet v 
KN 44011000, in oglje v skladu z opisom šifer uporablja za energetske namene. Ocenjuje se, da 
so poročane količine izvirale iz lesa iz gozdov. Prav tako se ocenjuje, da uvoza in izvoza lesa za 
energetske namene v drugih podkategorijah ni.  
 
Po uradnih podatkih (SURS, Statistični letopis 2007) je bil v letu 2006 skupni posek drv 983.560 
m3 (neto) oziroma 1.122.077 m3 bruto (od tega je bilo 11 % iglavcev in 89 % listavcev). Pri 
preračunu bruto v neto je uporabljen faktorja 0,88 za listavce in 0,85 za iglavce. Ta količina 
predstavlja količino domačih virov (sečnja) od katere je odštet izvoz in prištet uvoz (preračunana 
v bruto s faktorjem 0,88), kar predstavlja neto količino 997.606 m3.  
 
Poleg biomase, ki izvira neposredno iz gozdov in je del rednega poseka, je na podlagi podatkov iz 
bilanc okroglega lesa ocenjena še količino druge drevnine ter poseka izven gozda, ki je po 
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izračunih znašal: 196.000 m3 (količina zajema tudi odpadke iz proizvodnih in storitvenih 
dejavnosti, ki so v statističnem spremljanju nastajanja odpadkov zajeti pod šifro odpadkov 
020107: odpadki pri izkoriščanju gozdov). 
 

Ostanki iz žagarske, lesnopredelovalne in pohištvene industrije 

Vrednosti v tabeli so izračunane bilančno na podlagi skupnih količin lesnih ostankov, ki so bili 
porabljeni kot gorivo, v obeh primerih. Pri izračunu primarne energije je upoštevana povprečna 
energetska vrednost za iglavce in listavce pri w=15 % in sicer 15,9 MJ/kg. 
 

Peleti in briketi 

Pri izračuni primarne energije je bila upoštevana energetska vrednost: 16,9 MJ/kg. 
 

Odslužen les 

V Tabeli 7 so navedeni podatki o rabi odsluženega lesa v gospodinjstvih po rezultatih ankete 
APEGG 2002. Podatek o porabi lesa v gospodinjstvih, ki je podan v m3 (27.462 m3), je z uporabo 
pretvorbenega faktorja 0,5 t/m3 ocenjen na 13.731 ton. Pri izračuni primarne energije je bila 
upoštevana energetska vrednost: 16,7 MJ/kg. 
 

Biomasa iz odpadkov 

Pri biomasi iz odpadkov, so bila upoštevana navodila in razlage ter delitev odpadkov, ki izhaja iz 
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) in Odločbe Komisije 2000/532/ES glede 
seznama odpadkov.  
 
Podatki o količini obnovljivih sestavin v komunalnih odpadkih in drugih odpadkih, iz katerih se 
pripravlja gorivo, se sistematično ne zbirajo, na voljo so le podatki SURS o letni količini goriva, 
pripravljenega iz komunalnih odpadkov. Povprečna letna končna raba energije iz goriva iz 
odpadkov je v letih 2010−2013 od 20.000 TJ do 30.000 TJ.   
 
Vsebinsko so za izhodiščno leto 2006 v Tabela 15 in Tabela 16 zajeti naslednji komunalni 
odpadki, skladno Klasifikacijskem seznamu odpadkov (priloga Pravilnika o ravnanju z odpadki): 
 

 les 

 15 01 03 Lesena embalaža (15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne krpe, filtrirna 
sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje) 

 17 02 01 Les (17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z 
zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij)) 

 20 01 38 Les, ki ni naveden pod 20 01 37 (20 Komunalni odpadki (gospodinjski in 
njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja), vključno z ločeno 
zbranimi frakcijami) 

 20 02 01 Biorazgradljivi odpadki (20 02 Odpadki z vrtov in parkov (vključno z 
odpadki s pokopališč)) 

 
Skupne količine odpadkov lesnih odpadkov, ki so bile sežgane kot gorivo ali odstranjene v 
sosežigu, so za referenčno leto znašale 205 ton. 
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 papir 

 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža (15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne 
krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje) 

 20 01 01 Papir in karton (20 02 Ločeno zbrane frakcije) (20 Komunalni odpadki 
(gospodinjski in njim podobni odpadki iz trgovine, industrije in javnega sektorja), 
vključno z ločeno zbranimi frakcijami) 

 
Skupne količine odpadkov iz papirja, ki so bile sežgane kot gorivo ali odstranjene v sosežigu, so 
za referenčno leto znašale 47 ton. 
 
Količine izkoriščenega nastalega metana iz odlagališč komunalnih odpadkov temeljijo na 
podatkih ARSO. 
 
Po dostopnih podatkih se sežig muljev kot gorivo ni izvajal. Prav tako ni podatkov o uvozu in 
izvozu odpadkov z namenom proizvodnje energije. 
 
Pri izračunu primarne energije za odpadni les, papir in karton je upoštevana energetska vrednost 
16,7 GJ/t (po JWEE), pri zelenem opadu je upoštevana nižja energetska vrednost in sicer 8,3 
GJ/t.  
 
V Tabela 17 je prikazana pričakovana poraba biomase za leti 2015 in 2020 upoštevaje 
kategorizacijo iz Tabela 18.  
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Tabela 17:  Oskrba z domačo biomaso za leti 2015 in 2020. 

Sektor izvora Vrsta biomase 

2015 2020 

Pričakovana 
količina 

domačih virov 

Proizvodnja 
primarne 
energije 

Pričakovana 
količina 

domačih virov 

Proizvodnja 
primarne 
energije 

 [ktoe]  [ktoe] 

(A) Biomasa iz 
gozdarstva  

1. Neposredna oskrba z lesno biomaso iz gozdov in drugih gozdnih površin za proizvodnjo 
energije 

 1.302.000  324  1.338.000  333 

2. Posredna oskrba z lesno biomaso za proizvodnjo energije         

(B) Biomasa iz 
kmetijstva in ribištva 

1. Kmetijske rastline in ribiški proizvodi, neposredno zagotovljeni za proizvodnjo energije     

2. Kmetijski stranski proizvodi/predelani ostanki in ribiški stranski proizvodi za proizvodnjo 
energije 

    

(C) Biomasa iz 
odpadkov 

1. Biološko razgradljivi del komunalnih trdnih odpadkov, vključno z biološkimi odpadki in 
odlagališčnim plinom 

    

2. Biološko razgradljivi del industrijskih odpadkov (vključno s papirjem, kartonom, paletami)     

3. Blato iz čistilnih naprav     

 
Tabela 18:  Raba kmetijskih zemljišč za gojenje rastlin, namenjenih proizvodnji energije, v letu 2006. 
Raba kmetijskih zemljišč za proizvodnjo energetskih rastlin Površina [ha] 

1.  Zemljišča, namenjena hitro rastočim drevesom 0 

2.  Zemljišča, namenjena drugim energetskim rastlinam, kot so oljna ogrščica, 
trave in travne mešan, soržica, sirek, mešanica žit brez soržice, drugo 

 

 
2.980* 

 

* V letu 2006 je bilo v Sloveniji z oljno ogrščico za energetske namene posejano 1930 ha njiv (vir: AKTRP - subvencijske vloge). Silažna koruza za potrebe bioplinarn pa se je v letu 2006 pridelovala na 

približno 1000 ha (vir: ocena Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). 
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5.5.2 Ukrepi za povečanje razpoložljive biomase  

Mobilizacija novih virov biomase 

(a) Degradirana zemljišča 

V Sloveniji ni kmetijskih zemljišč, ki bi bila v degradirana v tem smislu, da bi bila neprimerna za 
pridelavo poljščin, ki se lahko uporabljajo v energetske namene. 
 
(b) Neizkoriščena kmetijska zemljišča 

V Sloveniji je po zadnjih podatkih v zaraščanju okoli 21.600 ha kmetijskih zemljišč (Vir: Evidenca 
dejanske rabe kmetijskih zemljišč; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvi in prehrano). Večina teh 
zemljišč so pašniki in travniki in razpršena zemljišča, ki ne predstavljajo pomembnejšega 
potenciala za pridelavo poljščin v energetske namene. Razlogi za zaraščanje so predvsem 
ekosocialne narave. Opuščajo se predvsem zemljišča na območju neugodnih naravnih razmer. 
 
(c) Ukrepi za uporabo neizkoriščenih njiv za energetske namene 

Posebni ukrepi za uporabo neizkoriščenih njiv niso načrtovani. Do leta 2009 so bili kmetje 
stimulirani z dodatnim plačilom na ha za pridelavo energetskih rastlin, vendar je bilo le to z 
reformo Skupne kmetijske politike v letu 2010 ukinjeno. Ustrezna raba kmetijskih površin je 
stimulirana v okviru I. stebra Skupne kmetijske politike v obliki proizvodno nevezanih plačil na 
ha, ki so dodatno pogojena z upoštevanjem pravil navzkrižne skladnosti, ki določa minimalne 
pogoje trajnostne rabe kmetijskih zemljišč. Kmetje pa so v okviru Programa razvoja podeželja še 
dodatno stimulirani za upoštevaje višjih standardov gospodarjenja z zemljišči in varovanja okolja. 
 
Predlog sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih vsebuje tudi določilo, ki poudarja pomen 
ustrezne obdelave kmetijskih zemljišč in uvaja možnost začasnega upravljanja zemljišč, ki jih 
lastniki ne obdelujejo. 
 
(d) Uporaba primarnih materialov (kot je živalski gnoj) za proizvodnjo energije 

Primarni materiali, kot je npr. gnoj in gnojnica, se že uporabljajo za proizvodnjo energije. 
 
(e) Spodbujanje proizvodnje in uporabe bioplina v obdobju 2007-2013 

V okviru Programa razvoja podeželja 2007−2013 so bili za vzpodbujanje uporabe bioplina 
predvideni naslednji ukrepi: 
 

 Ukrep 121 - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev; 
V okviru tega ukrepa se vzpodbuja tudi naložbe v proizvodnjo bioplina iz organskih 
odpadkov. 

 Ukrep 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom; 
V okviru tega ukrepa se vzpodbuja tudi naložbe v opremo za pridobivanje energije iz 
obnovljivih virov za lastne potrebe. 

 Ukrep 311 – Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti; 
V okviru tega ukrepa se vzpodbuja tudi pridobivanje energije za prodajo na kmetiji iz 
obnovljivih virov, naložbe namenjene proizvodnji bioplina z uporabo organskih 
odpadkov, naložbe namenjene predelavi biomase za obnovljive vire energije, naložbe 
namenjene infrastrukturi za obnovljive vire energije iz biomase in drugih obnovljivih 
virov energije. 

 Ukrep 312 – Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij. 
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(f) Načrtovani ukrepi so za izboljšanje metod gospodarjenja z gozdovi 

Trajnostno gospodarjenje z gozdovi ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, podprto pa je tudi z 
Resolucijo o Nacionalnem gozdnem programu (cilji in usmeritve na področju rabe lesa, največji 
dovoljeni posek ...) in normativnimi ukrepi, izdanimi na podlagi Zakona o gozdovih (opredelitev 
trajnostnega gospodarjenja). Ocenjuje se, da bi se glede na merila doseganja optimalne zaloge lesa 
v slovenskih gozdovih lahko povečalo pridobivanje biomase iz gozdov na trajnosten način 
najmanj za toliko, kolikor je obstoječa količina izkoriščanja biomase iz gozdov. Ovir pri izvedbi 
tega ukrepa povečanja rabe naravnega obnovljivega vira je kar nekaj, izstopajoči pa sta slaba 
infrastruktura gozdnih cest in neurejen sistem žaganja okroglega lesa, vključno z ločevanjem 
slabšega lesa za uporabo v proizvodnji obnovljivih virov energije od kvalitetnega lesa, primernega 
za proizvodnjo izdelkov iz lesa. Izboljšanje gospodarjenja z gozdovi je prioritetni ukrep 
trajnostnega gospodarskega razvoja, ki temelji na gozdni biomasi kot pomembnem naravnem 
obnovljivem viru. Spoznanje o pomenu trajnostne rabe gozdne biomase bo predvsem spodbudilo 
rabo lesa v proizvodnji izdelkov, največ v gradbeništvu, in posredno dalo možnost rabe večjih 
količin lesa slabše kakovosti za pretvorbo v obnovljivi vir energije.  
 
(g) Spodbujanje obnovljivih virov energije v kmetijstvu in gozdarstvu v obdobju 

2014−2020 

V Programu razvoja podeželja za obdobje 2014−2020 je proizvodnji obnovljivih virov energije iz 
kmetijstva in gozdarstva dano vidno mesto, saj ugotavlja, da: 
 

 se s proizvodnjo in trženjem energije iz obnovljivih virov se v Sloveniji ukvarja 78 
družinskih kmetij, 

 je bil v letu 2011 glavni obnovljivi vir energije v Sloveniji, ki izvira iz kmetijstva, bioplin, 
 se pridelava oljnic, med kateri je za energetske namene pomembna oljna ogrščica, v 

Sloveniji počasi povečuje,  
 uporaba čistega rastlinskega olja pridobljenega iz oljne ogrščice kot goriva za pogon 

dizelskih vozil predstavlja neznaten delež,  
 je proizvodnja vseh obnovljivih virov energije, ki izvira iz kmetijstva, v letu 2011 znašala 

26,2 ktoe. 
 
Predlog Programa razvoja podeželja za obdobje 2014−2020 navaja, da se letno v Sloveniji za 
toplotne energetske namene porabi 1,3 mio m3 lesa bruto (biomase), s katerim se proizvede 415 
PJ toplotne energije. Proizvodnja obnovljivih virov energije, ki izvira iz gozdarstva, je v letu 2011 
znašala 518 ktoe.  
 
Med usmeritvami za pripravo ukrepov za razvoj podeželja za obdobje 2014−2020 sta poudarjeni 
priložnosti v zvezi z: 
 

 večjo rabo obnovljivih virov energije, ki lahko prispeva k povečanju energetske 
učinkovitosti, zmanjšanju fiksnih proizvodnih stroškov in odvisnosti od fosilnih goriv ter 
s tem k večji okoljski, ne le ekonomski učinkovitosti kmetijskih gospodarstev, in 

 širitvijo rabe lesa npr. kot konstrukcijskega materiala, surovine za industrijo in kot 
obnovljivega vira energije, kar lahko pomembno vpliva na razvoj lesno-predelovalne 
panoge oziroma celotne gozdno-lesne verige. 

 
V okviru Programa razvoja podeželja za obdobje 2014−2020 so za vzpodbujanje uporabe 
obnovljivih virov predvideni predvsem ukrepi za pokrivanje naslednjih razvojnih potreb: 
 

 P1 - Povečanje produktivnosti v kmetijstvu; 
 P13 - Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti; 
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 P20 - Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov; 
 P24 - Spodbujanje vlaganj v gozdarske tehnologije in predelavo lesa; 
 P26 - Spodbujanje večje uporabe lesa in 
 P27 - Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti; 

 
Vpliv na druge sektorje  

(a) Spremljanje vpliva uporabe energije iz biomase na druge sektorje  

Povečana raba gozdne lesne biomase za namene obnovljivih virov energije se načrtuje ob 
povečani rabi kakovostnega lesa v proizvodnji izdelkov iz lesa. Večje pridobivanje biomase iz 
gozdov se načrtuje predvsem zaradi večje proizvodnje izdelkov iz lesa, kar pa bo imelo pozitiven 
vpliv tudi na rabo obnovljivih virov energije. Uporaba energije iz gozdne biomase bo skupaj z 
rabo kvalitetnega lesa v proizvodnji izdelkov iz lesa znatno pripomogla k razvoju nekaterih 
dejavnosti v gozdarstvu in pri obdelavi okroglega lesa na žagah. Rast rabe energije iz gozdne lesne 
biomase bo temeljila vzajemno na rasti drugih sektorjev, ki so vezani na izkoriščanje gozdne 
biomase, tako da se ne predvideva negativnih vplivov na druge sektorje, ki temeljijo na kmetijstvu 
in gozdarstvu. Glede na merila doseganja optimalne zaloge lesa v slovenskih gozdovih je 
ocenjeno največje možno povečanje letne rabe gozdne biomase na okoli 3 mio t, kar pomeni 
potencial, ki zadošča za dolgoročen razvoj industrije proizvodov iz lesa in energetskega sektorja, 
ki temelji na rabi obnovljivih virov energije, predvsem na proizvodnji tekočih biogoriv druge in 
tretje generacije. Za uveljavljanje priznanega ponora CO2 zaradi gospodarjenja z gozdovi je 
potrebno v slovenskih gozdovih letno v povprečju za kjotsko obdobje akumulirati vsaj 
1.000.000 m3 lesa (bruto), dejansko pa je na podlagi uradnih podatkov ocena akumulacije 
prirastka lesa 3.816.000 m3/leto (stanje 2006). 
 
Vplivi rabe gozdne biomase za obnovljive vire energije se bodo spremljali z rednim spremljanjem 
proizvodnje lesnih izdelkov (SURS, vprašalnik IND-L), proizvodnje lesnih ostankov oziroma 
odpadkov (SURS, vprašalnik ODP), s spremljanjem odkupnih cen drv (SURS, spremljanje 
odkupa okroglega lesa iz gozdov v zasebni lasti), spremljanjem porabe lesne biomase v večjih 
energetskih objektih (SURS vprašalniki: E1-EE/L, E2 -SP/L, E3-TOP/L) in s spremljanje 
zunanje trgovine (izbrane šifre KN) ter zaposlenostjo in vplivi na dodano vrednost v lesni in 
pohištveni industriji.  
 
(b) Vpliv razvoja drugih sektorjev na razpoložljivost biomase 

Pomembna razvojna usmeritev lesne industrije je lahko v optimalno rabo lesa in učinkovito rabo 
energije. Posledično lahko taka usmeritev pripelje do zmanjševanja količin neonesnaženih lesnih 
ostankov na trgu. Količina lesnih ostankov na trgu pa se lahko bistveno zmanjša tudi v primeru, 
da se lesna in pohištvena industrija usmeri v proizvodnjo zelene energije (električna energija in/ali 
toplota). Ocenjujemo, da se bo zaradi povečevanja cen lesnih ostankov povečevala raba 
odsluženega lesa tudi za energetske namene. 
 

5.6 Načrtovana uporaba statističnih prenosov med državami 
članicami in sodelovanje v skupnih projektih z drugimi državami 
članicami in tretjimi državami 

5.6.1 Ocenjeni presežek pri proizvodnji energije iz obnovljivih virov 
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Tabela 19 podaja ocenjeni presežek in/ali primanjkljaj pri proizvodnji energije iz obnovljivih 
virov v primerjavi z okvirno usmeritvijo, ki bi jo lahko prenesli v druge države članice ali iz njih v 
Slovenijo. 
 
Tabela 19:  Ocenjeni presežek in/ali primanjkljaj pri proizvodnji obnovljivih virov energije. 

[ktoe] 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ocenjeni presežek v 
napovedi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ocenjeni presežek v 
AN OVE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ocenjeni primanjkljaj v 
napovedi 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ocenjeni primanjkljaj 
v AN OVE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.6.2 Možnosti za skupne projekte 

(a) Sektorji v Sloveniji, ki so primerni za skupne projekte 

Sektorji v Sloveniji, ki so primerni za skupne projekte niso opredeljeni. 
 

(b) Tehnologije in kapacitete možnih skupnih projektov v Sloveniji 

Tehnologije in kapacitete možnih skupnih projektov v Sloveniji niso opredeljene. 
 

(c) Lokacije za skupne projekte 

Lokacije skupnih projektov niso opredeljene.  
 

(d) Možnosti za skupne projekte v drugih državah članicah ali tretjih državah 

Možnosti za skupne projekte v drugih državah članicah ali tretjih državah zaenkrat niso 
načrtovane. 
 

(e) Prednostne tehnologije 

Prednostne tehnologije niso opredeljene. 
 

5.6.3 Povpraševanje po energiji iz obnovljivih virov iz tuje proizvodnje 

Potreben delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije leta 2020 bo dosežen iz domačih 
virov. 
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6 Ocene učinkov 

6.1 Pričakovani skupni prispevek vseh tehnologij za pridobivanje 
energije iz obnovljivih virov energije 

Prispevek vsake tehnologije za pridobivanje energije iz obnovljivih virov k usmeritvam in ciljem 
za leto 2020 v sektorjih električne energije, ogrevanja, hlajenja in prometa je ocenjen z navedbo 
mogočega prihodnjega scenarija. Za sektor električne energije je za posamezno tehnologijo 
določena pričakovana (kumulativna) nameščena zmogljivost (v MW) in letna proizvodnja (GWh). 
V primeru hidroenergije je ovrednoten prispevek naprav z manj kot 1 MW, med 1 in 10 MW ter 
nad 10 MW nameščene zmogljivosti. Za sončno energijo so navedeni podatki ločeno za 
prispevke iz fotovoltaične in koncentrirane sončne energije, pri čemer projekcija rabe upošteva 
omejitev za fotovoltaične proizvodne naprave OVE, postavljene na prostem, za katere se lahko 
izdajo odločbe o dodelitvi podpore največ do skupnega obsega nazivne električne moči teh 
proizvodnih naprav 5 MW na leto. Podatki o vetrni energiji so navedeni ločeno za kopno in 
morje. Pri biomasi je ovrednotena proizvodnja električne energije iz biomase v trdnem, plinastem 
in tekočem stanju. 
 
Pri ocenjevanju sektorja ogrevanja in hlajenja so navedene ocene nameščene zmogljivosti in 
proizvodnje za tehnologije izkoriščanja geotermalne in sončne energije, toplotnih črpalk in 
biomase, pri čemer jo biomasa razčlenjena na biomaso v trdnem, plinastem in tekočem stanju. 
Ocenjen je prispevek sistemov za daljinsko ogrevanje, ki uporabljajo obnovljive vire energije.  
 
Prispevek različnih tehnologij k cilju glede obnovljivih virov energije v sektorju prometa je 
predstavljen z navedbo običajnih biogoriv (bioetanola in biodizela), biogoriv iz odpadkov in 
ostankov, biogoriva iz neživilske celuloze ali lesne celuloze, bioplina, električne energije iz 
obnovljivih virov energije ter vodika iz obnovljivih virov energije, Tabela 23.  
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Tabela 20:  Tehnologije OVE za električno energijo - ocena skupnega prispevka zavezujočim ciljem za obdobje 2015–2020 za varianto REF-SE. 

  
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] [MW] 

Hidroenergija 979 1.074 1.073 1.074 1.119 1.116 1.116 1.120 1.124 1.169 1.203 1.207 

< 1 MW 108 118 117 119 120 119 119 122 124 127 129 132 

1 MW – 10 MW 37 42 42 41 41 38 38 39 41 42 44 45 

> 10 MW 836 914 914 914 958 959 959 959 959 1.000 1.030 1.030 

Od tega črpanje 0 180 180 180 180 0 180 0 0 0 0 0 

Geotermalna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sončna energija 0 12 57 142 187 255 238 289 322 354 386 418 

Fotovoltaična 0 12 57 142 187 255 238 289 322 354 386 418 

Koncentrirana sončna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energija plimovanja, valov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vetrna energija 0 0 0 0 4 4 5 8 11 35 45 56 

Na kopnem 0 0 0 0 4 4 5 8 11 35 45 56 

Na morju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomasa 18 48 55 60 59 68 63 71 75 78 82 85 

Trdna 15 33 33 30 30 30 30 32 34 37 39 41 

Bioplin 3 14 21 29 28 37 32 38 40 41 42 43 

Tekoča biogoriva (1) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SKUPAJ 999 1.134 1.185 1.276 1.369 1.443 1.422 1.489 1.531 1.637 1.717 1.766 

Od tega SPTE 18 48 55 60 59 68 63 71 75 78 82 85 
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Tabela 21:  Tehnologije OVE za električno energijo - ocena skupnega prispevka zavezujočim ciljem za obdobje 2014–2020 za varianto REF-SE. 

  
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 

Hidroenergija 4.099 4.322 4.197 4.160 4.325 4.378 4.290 4.161 4.222 4.441 4.618 4.679 

< 1 MW 451 197 204 217 231 211 208 215 220 225 229 234 

1 MW – 10 MW 155 172 183 190 202 178 175 185 192 198 205 212 

> 10 MW 3.493 3.952 3.810 3.753 3.891 3.989 3.906 3.761 3.810 4.018 4.184 4.234 

Od tega črpanje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Geotermalna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sončna energija 0 13 66 163 215 257 274 303 332 361 390 418 

Fotovoltaična 0 13 66 163 215 257 274 303 332 361 390 418 

Koncentrirana sončna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energija plimovanja, valov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vetrna energija 0 0 0 0 4 5 6 14 20 62 81 100 

Na kopnem 0 0 0 0 4 5 6 14 20 62 81 100 

Na morju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomasa 114 217 252 269 261 257 266 307 349 390 431 473 

Trdna 82 120 125 114 119 125 131 139 147 155 163 171 

Bioplin 32 97 127 153 141 130 132 166 199 233 266 300 

Tekoča biogoriva (1) 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 

SKUPAJ 4.213 4.552 4.515 4.591 4.805 4.897 4.835 4.785 4.922 5.255 5.521 5.670 

Od tega SPTE 114 217 252 269 261 257 266 307 349 390 431 473 
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Tabela 22:  Tehnologije OVE za ogrevanje in hlajenje - ocena skupnega prispevka zavezujočim ciljem za obdobje 2010–2020. 

[ktoe] 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Geotermalna energija 0 17 17 14 14 14 15 19 20 20 20 21 

Sončna energija 0 8 9 10 11 11 11 12 13 13 14 15 

Biomasa 446 601 590 578 605 539 565 563 558 554 550 545 

Trdna 438 583 569 556 583 518 538 541 535 530 525 520 

Bioplin 1 3 2 2 2 2 2 16 16 16 16 16 

Tekoča biogoriva (1) 7 16 18 19 19 18 25 6 6 7 8 9 

Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 0 8 11 13 16 17 27 34 39 44 48 53 

Aerotermalna - - - - - -       

Geotermalna - - - - - -       

Hidrotermalna - - - - - -       

SKUPAJ 446 635 627 615 645 580 618 628 629 631 632 634 

Daljinsko ogrevanje             
 

          

V gospodinjstvih                         
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Tabela 23:  Tehnologije OVE v prometu - ocena skupnega prispevka zavezujočim ciljem za obdobje 2010–2020. 

[ktoe] 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bioetanol/bio-ETBE 0,0 4,3 5,1 6,0 7,6 7,6 6,5 8,5 6,2 7,8 9,1 15,7 

Od tega biogoriva (1) člen 21(2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 1,3 1,7 2,1 

Od tega uvoženo (2) 0,0 4,3 5,1 6,0 7,6 7,6 6,5 8,5 6,2 7,8 9,1 15,7 

Biodizel 0,0 41,4 31,7 45,8 52,9 36,1 22,9 76,8 55,4 69,9 81,8 141,5 

Od tega biogoriva (1), člen 21(2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 7,4 11,3 15,2 19,2 

Od tega uvoženo (3) 0,0 25,1 31,4 44,9 51,4 36,1 22,9 76,8 55,4 69,9 81,8 141,5 

Vodik iz obnovljivih virov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obnovljiva električna energija 5,0 4,5 4,8 4,4 4,1 3,7 4,3 4,5 5,6 6,1 6,6 7,4 

Od tega cestni promet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0 1,3 1,6 

železniški promet 4,7 4,2 4,6 4,2 3,9 3,6 4,1 4,2 4,9 5,1 5,3 5,5 

ostali promet 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 

Drugo (kot so bioplin, rastlinska olja, itd.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 

Od tega biogoriva (1) člen 21(2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SKUPAJ 5,0 50,2 41,6 56,2 64,6 47,4 33,8 59,5 86,2 112,3 138,3 164,8 

 
(1) Biogoriva, ki so vključena v člen 21(2) Direktive 2009/28/ES.  
(2) Od celotne količine bioetanola/bio-ETBE.  
(3) Od celotne količine biodizla. 
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6.2 Ocenjeni stroški in koristi ukrepov podpor obnovljivim virom 
energije   

Obstoječi in predvideni ukrepi so poleg doseganja ciljnega deleža obnovljive električne energije v 
rabi bruto končne energije ocenjeni tudi glede ekonomskih učinkov, učinkov na zmanjšanje emisij 
TGP in učinkov na zaposlenost v obdobju 2017−2020. V oceni je predpostavljeno, da se bodo v 
obdobju 2017−2020 izvedle vse potrebne investicije za doseganje ciljnega deleža OVE, tudi 
investicije, ki so bile v letih 2014 do 2016 odložene zaradi neizvajanja nekaterih ukrepov.  

 
Spodbujanje obnovljivih virov zaenkrat še zahteva subvencije. Te so potrebne za tehnologije v 
razvoju in tudi za zrele tehnologije, predvsem pri proizvodnji električne energije, ker sedanje 
tržne cene ne pokrivajo vseh stroškov proizvajalcev (tržne cene so nižje od lastne cene 
proizvodnje električne energije oz. dolgoročnih mejnih stroškov - ne pokrivajo stroškov za 
investicije, kar velja za vse tehnologije) in družbe (zunanjih stroškov). Za nove tehnologije, ki so 
še v fazi razvoja, pa bi bile subvencije potrebne tudi v primeru, da so tržne cene ustrezno 
odražajo dolgoročne mejne stroške dodatne proizvodnje. Razvoj OVE na drugi strani pomeni 
investicije, ki kratkoročno (z izdelavo, izgradnjo in vgradnjo naprav) in dolgoročno (z 
upravljanjem in vzdrževanjem) zagotavljajo nova delovna mesta.  
 

Skupno je v obdobju 2017−2020 predvideno povečanje rabe OVE za 342 ktoe, s čimer bo leta 
2020 doseženo zmanjšanje izpusta CO2 za 1.118 kt na leto. Za omenjeno povečanje rabe OVE 
bodo potrebne naložbe v višini 921 milijonov evrov, ki bodo podprte s 179 milijoni evrov (20 %) 
nepovratnih sredstev v obdobju 2017−2020, v obdobju 2021−2034 pa bo tem napravam treba 
nameniti še podpore v vrednosti 324 EUR2020. Zaradi vzdrževanja in obratovanja novih naprav 
na OVE bo do leta 2020 predvidoma ustvarjenih 598 delovnih mest, za njihovo izdelavo, 
izgradnjo in vgradnjo v obdobju 2017−2020 pa bo potrebnih 5.307 človek let. 
 

V obdobju 2017−2020 je v sistemih za proizvodnjo električne energije predvideno povečanje 
proizvodnje iz OVE za 56 ktoe s čimer bo leta 2020 doseženo zmanjšanje izpusta CO2 za 357 kt 
na leto. Za omenjeno povečanje rabe OVE bodo potrebne naložbe v višini 394 milijonov evrov, 
ki bodo v obdobju 2017−2020 podprte s 93,9 milijoni evrov nepovratnih sredstev, kar znaša 
23,8% investicijske vrednosti. V tem znesku je predvidenih za 10,1 mio EUR investicijskih 
spodbud in 83,8 mio EUR obratovalnih spodbud. Za naprave, zgrajene med leti 2017−2020, ki 
bodo vključene v podporni shemi, so predvidena izplačila obratovalni podpor (v okviru 15 letnih 
pogodb) tudi v še obdobju 2021−2034 in sicer v skupni v vrednosti 323,8 EUR2020. Za 
vzdrževanje in obratovanje novih sistemov za proizvodnjo električne energije iz OVE bo do leta 
2020 predvidoma ustvarjenih 164 delovnih mest, še večji pa bo vpliv na zaposlovanje v času 
izgradnje sistemov in sicer bo za izdelavo, izgradnjo, vgradnjo predvidoma potrebnih za 3.686 
človek let dela.  
 

V obdobju 2017−2020 je v sistemih za ogrevanje in hlajenje predvideno povečanje rabe OVE 
za 158 ktoe s čimer bo leta 2020 doseženo zmanjšanje izpusta CO2 za 367 kt na leto. Za 
omenjeno povečanje rabe OVE bodo potrebne naložbe v višini 518 milijonov evrov, ki bodo 
podprte s 85,0 milijoni evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja 16,4 % delež v vrednosti 
investicij. Zaradi vzdrževanja in obratovanja novih sistemov za ogrevanje in hlajenje na OVE bo 
do leta 2020 predvidoma ustvarjenih 434 delovnih mest, za njihovo proizvodnjo in vgradnjo v 
obdobju 2015−2020 pa bo potrebnih 1.620 človek let. 
 

V prometu je v tem obdobju predvideno povečanje rabe OVE za 127,8 ktoe s čimer bo leta 2020 
doseženo zmanjšanje izpusta CO2 za 394 kt na leto. 
 



Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) SI 

 

 
104 

Tabela 24:  Ocenjeni stroški in koristi ukrepov podpor obnovljivim virom energije.  

Ukrep/tehnologija 

Povečanje 
rabe 

obnovljivih 
virov 

energije54 
 
 
 

[ktoe/leto] 

Stroški 
podpor v 
obdobju 

2017−2020  
 
 
 
 

[mio EUR] 

Naložbe v 
obdobju  

2017−2020  
 
 
 
 
 

[mio EUR] 

Zmanjšanje 
izpusta CO2 

(2020)  
 
 
 
 

[ktCO2 
/leto] 

Ustvarjena 
delovna 
mesta za 

obratovanje 
in 

vzdrževanje 
(2020) 

 
[št. d. mest] 

Ustvarjena 
delovna 
mesta 

(izdelava, 
izgradnja, 
instalacija) 
(2017−2020) 

 
[človek let] 

Električna energija 55,7 93,87 394,6 356,5 164 3.686 

Hidroenergija 30,4 12,68 138,455 194,4 54 842 

mHE (< 1MW) 4,4 8,57 29,9 27,9 31 262 

mHE (1 - 10MW) 2,4 4,12 15,7 15,2 17 130 

HE (10 - 125MW) 23,7 0,00 92,956 151,3 6 450 

Sončna energija 13,2 26,70 121,9 84,3 48 2.533 

Vetrna energija 7,8 15,45 57,0 50,1 10 117 

Geotermalna energija 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0 

Biomasa 4,3 39,04 77,2 27,8 51 195 

trdna 3,4 28,62 42,2 21,8 33 117 

bioplin 0,9 10,42 35,0 6,0 18 78 

Ogrevanje in hlajenje 158,4 85,03 517,757 367,1 434 1.620 

Geotermalna energija 2,8 5,87 12,1 6,4 9 35 

Sončna energija 3,5 7,30 72,7 8,0 34 250 

Biomasa  129,5 50,92 262,2 300,7 306 1.016 

trdna 124,3 50,92 262,2 288,6 306 1.016 

(od tega SPTE) 16,9 0,00 0,0 41,2 0 0 

bioplin 
(vse SPTE) 

0,4 0,00 0,0 1,0 0 0 

tekoča biogoriva 5,2 0,00 0,0 12,0 0 0 

OVE-toplotne 
črpalke 

22,6 20,94 170,7 52,0 85 319 

Promet 127,8 / / 393,9 / / 

Bioetanol/bio-ETBE 9,2 / / 28,1 / / 

Biodizel 118,6 / / 365,8 / / 

Skupaj 342,0 178,90 960,3 1.117,6 598 5.307 

 
  

                                                 
 
54 Predstavljena je letna proizvodnja v letu 2020 iz novih naprav, zgrajenih v obdobju 2015−2020. 
55 Investicijska vrednost brez DDV. 
56 Upoštevna celotna investicijska vrednost HE Brežice in HE Mokrice. 
57 Upoštevani so upravični stroški naložb, za naložbe v sektorju gospodinjstva je vrednost DDV vključena, v drugih 
sektorjih pa ne. 
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7 Financiranje ukrepov 

7.1 Povzetek javno-finančnih stroškov in virov  

 

Povzetek javno-finančnih stroškov in virov  
 
Ključni viri sredstev za spodbujanje ukrepov AN OVE v letih 2017 do 2020 so:  
 

 prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji 
z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga plačujejo končni 
odjemalci energije na podlagi EZ-1; 

 prispevek za energetsko učinkovitost, ki ga plačujejo odjemalci energije na podlagi 
EZ-1 in zagotavlja sredstva za izvajanje programa za izboljšanje energetske učinkovitosti 
Eko sklada. Program je del poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, nabor ukrepov 
programa je opredeljen v AN OVE; 

 sredstva Sklada za podnebne spremembe RS, ki so namenska proračunska sredstva 
skladno z ZVO-1. Prihodki sklada so prihodki od prodaje emisijskih kuponov na dražbi 
in so odvisni od tržne cene emisijskih kuponov na evropskem trgu. Program porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 načrtuje sredstva za to 
obdobje;  

 sredstva strukturnih in investicijskih skladov EU za izvajanje evropske kohezijske 
politike v finančni perspektivi 2014–2020. Poraba sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada je 
načrtovana v veljavnem Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike 
v obdobju 2014–2020 (OP EKP). Program opredeljuje prednostne naložbe, v katere bo 
Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–
2020 z namenom doseganja nacionalnih ciljev in ciljev EU 2020. Poraba sredstev 
Evropskega sklada za razvoj podeželja je načrtovana v sprejetem Programu razvoja 
podeželja za obdobje 2014–2020; 

 proračunska sredstva RS za zagotavljanje slovenske udeležbe pri izvajanju evropske 
kohezijske politike;  

 sredstva Sklada za vode so namenska proračunska sredstva, prihodki sklada so prihodki 
od plačil za vodne pravice in za vodno povračilo skladno z Zakonom o vodah. Znaten 
del prihodkov sklada predstavljajo koncesnine za proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah. Sredstva se uporabljajo tudi za gradnjo vodne, državne in lokalne 
infrastrukture v sklopu gradnje HE na Spodnji Savi skladno z Zakonom o vodah58 in 
Zakonom o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save 
(ZPKEPS-1)59. 
 

Stroški izvajanja programa so podrobno opredeljeni v prejšnjem poglavju v tabeli (),  v tem 
poglavju pa je opredeljena tudi njihova dinamika.  
 

                                                 
 
58  Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15. 
59  Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14 in 90/15. 
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Za maksimiranje dolgoročnih koristi v smislu ustvarjanja delovnih mest, stabilnih prilivov v 
proračun javnega sektorja in prispevka k rasti gospodarstva je ključno, da se naložbe izvajajo čim 
bolj enakomerno in brez koncentracije naložbene dejavnosti v posameznih letih oziroma krajših 
obdobjih. Zato so podpore v tem štiriletnem obdobju načrtovane čim bolj enakomerno,  in hkrati 
skladno z vmesnimi cilji programa.  
 
Za spodbujanje ukrepov AN OVE bo v obdobju 2017−2020 potrebnih za 178,9 mio EUR 
javno-finančnih sredstev, od tega 93,9 mio EUR za spodbujanje proizvodnje električne energije 
iz OVE (vključno s SPTE, ki izkoriščajo OVE) in 85,0 mio EUR za spodbujanje proizvodnje 
toplote in hladu iz OVE. 
  
Izračun letnih stroškov za spodbude temelji na predpostavki, da se bodo v obdobju 2017−2020 
izvedle vse potrebne investicije za doseganje ciljnega deleža OVE, tudi investicije, ki so bile v 
letih 2014 do 2016 odložene zaradi neizvajanja nekaterih ukrepov. Realizacija odloženih 
investicij se enakomerno porazdeli po letih v obdobju 2017–2020.   
 
V navedenem znesku so vključeni vsi stroški za spodbude, pri čemer so spodbude namenjene 
sočasno tudi doseganju drugih ciljev energetske in okoljske politike, in sicer ciljem učinkovite 
rabe energije, zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, zmanjšanju 
onesnaženja zraka in drugim.   
 
Večina sredstev za izvajanje programa je zagotovljenih v okviru zgoraj navedenih virov sredstev. 
Sektorska slika pokaže, da je dovolj sredstev za podore proizvodnji električne energije iz OVE, v 
kolikor bodo v obdobju do 2020: 
 

 v okviru podporne sheme izvedeni štirje razpisi za nove vstope, s katerimi bo dodeljenih 
v povprečju 8,4 mio EUR na razpis za naprave na OVE; 

 se bodo izvajali projekti izgradnje malih hidroelektrarn, vetrnih in sončnih elektrarn ter 
elektrarn na lesno biomaso preko razpisov za črpanje kohezijskih sredstev po načrtovani 
dinamiki razpisov in črpanja sredstev; 

 referenčne tržne cene električne energije ostale na ravni primerljivi z letom 201660.  
 
Za podpore v sektorju toplote in hladu iz OVE ugotavljamo, da je: 
 

 izrazit primanjkljaj sredstev za spodbude v industriji (Tabela 26); 

 razpoložljivih sredstev sicer dovolj, a njihov učinek na povečanje OVE ni ustrezno 
zagotovljen. Določeni programi in prednostna področja nimajo definiranih ciljev glede 
povečanja proizvodnje energije iz OVE oz. glede porabe sredstev v ta namen, kar zlasti 
velja za ukrepe URE v okviru OP EKP in programa za izboljšanje energetske 
učinkovitosti Eko sklada in za ukrepe, financirane iz skladov ESRR (Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast) ter EKSRP (za ukrepe OVE  v 
okviru Programa razvoja podeželja 2015−2020).  

Zaprtje finančne konstrukcije in izvajanje AN OVE v obdobju 2017–2020 bo zato temeljilo tudi 
na vseh odločitvah, ki jih bo potrebno sprejeti za zagotavljanje in črpanje navedenih finančnih 
virov, kakor tudi od dejanskega črpanja sredstev.Za usmerjanje teh programov skladno z AN 
OVE, bo nujno treba določiti indikativne cilje v posameznih programih in vzpostaviti spremljanje 

                                                 
 
60  Ocena potrebnih sredstev temelji na predpostavljeni referenčni tržni ceni za električno energijo v vrednosti 36,89 

EUR/MWh za celotno obdobje. 
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učinkov. Program AN OVE zato postavlja naslednje indikativne cilje OVE za posamezne 
programe oz. ukrepe: 
 

 cilj za spodbujanje OVE v okviru podporne sheme OVE/SPTE. Skladno s tem 
programom je potrebno zagotoviti letno povečanje proizvodnje električne energije, kot je 
opredeljeno v tabeli (Tabela 21). 

 cilj za spodbujanje OVE v gospodinjstvih v okviru programov EKO Sklada. 
Skladno s tem programom je potrebno zagotoviti do leta 2020 povečanje proizvodnje 
toplote iz OVE za 33 ktoe/leto61. 

 cilj za spodbujanje OVE v javnem sektorju v okviru spodbujanja učinkovitosti 
rabe energije iz sredstev Kohezijskega sklada; skladno s tem programom je potrebno 
zagotoviti do leta 2020 povečanje proizvodnje toplote iz OVE za 15 ktoe/leto.  

 cilj za spodbujanje OVE v MSP v okviru ukrepa spodbujanja energetske učinkovitosti 
in predstavitvenih projektov v MSP iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 
Tabela 25: Finančna tabela AN OVE. Potrebna javno-finančna sredstva za spodbude in viri 

financiranja za izvajanje AN OVE v obdobju 2017–202062. 

  [mio EUR] 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

A. Potrebna javno-finančna sredstva  31,2 41,6 49,0 57,1 178,9 

A.1 Električna energija 10,0 20,3 27,7 35,9 93,9 

A.1.1 Shema podpor proizvodnji električne energije iz 
OVE in SPTE, spodbude za nove naprave v shemi 
2017–2020  

7,7 17,3 25,4 33,5 83,8 

A.1.2 Izplačila investicijskih podpor 2,3 3,0 2,4 2,4 10,1 

A.2 Ogrevanje in hlajenje  (nepovratne investicijske 
spodbude) 

21,3 21,3 21,3 21,3 85,0 

B. Javno-finančni viri za financiranje spodbud 27,6 36,4 43,9 52,0 159,9 

B.1 Električna energija 10,0 20,3 27,7 35,9 93,9 

B.1.1 Sredstva iz plačila prispevka OVE in SPTE 7,7 17,3 25,4 33,5 83,8 

B.1.2 Investicijske podpore Kohezijski sklad 2,3 3,0 2,4 2,4 10,1 

B.2 Ogrevanje in hlajenje 17,7 16,1 16,1 16,1 66,0 

B.2.1 Prihodki iz plačila prispevka URE 3,9 2,8 2,9 2,9 12,5 

B.2.2 Sredstva sklada za Podnebne spremembe 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 

B.2.3 Sredstva Kohezijskega sklada 7,8 7,3 7,2 7,2 29,5 

C. Drugi možni javno-finančni viri (Evropski sklad 
za regionalni razvoj, Evropski sklad za razvoj 
podeželja idr.) 

3,6 5,2 5,1 5,1 19,0 

 
Poleg ponudbe sredstev za spodbude bo potrebno zagotoviti tudi povpraševanje po spodbudah. 
Glede na opazno vse manjše povpraševanje po nepovratnih sredstvih za spodbujanje OVE in 
URE, bo nujno potrebno tudi okrepiti aktivnosti za nadaljnje izvajanje ukrepov (plasiranje 
spodbud), med drugimi tudi aktivnosti informiranja in ozaveščanja. Potrebne pa bodo tudi 
sistematične analize ovir in nadgradnja ukrepov tako, da bodo usmerjeni v reševanje specifičnih 
problemov posamezne ciljne skupine (kot npr. dodatni ukrepi za izboljšanje ponudbe povratnih 
sredstev idr.). 
 

                                                 
 
61  Cilj vključuje učinke dodatnih naprav na OVE in novih naprav, ki zamenjujejo obstoječe naprave na OVE.  
62  Vsote so izračunane pred zaokroževanjem.  
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Toplota in hlad 
 
Ocena potrebnih finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje toplote in hladu iz OVE v 
letih 2017–2020 je pripravljena na podlagi predpostavke, da se bodo ukrepi spodbujali na 
podoben način, kot v preteklosti, da bo torej višina subvencije za posamezne tehnologije 
primerljiva dosedanji. Predpostavljeno je tudi, da se bo del investicij izvedel brez subvencije. 
Ocene specifičnih stroškov investicij so bile osvežene glede na zadnje razpoložljive podatke.  

 

Pregledani so bili viri financiranja za spodbujanje proizvodnje toplote in hladu iz OVE. 
Ključni viri sredstev za izvedbo ukrepov po sektorjih so naslednji: 
 

 Gospodinjstva: Dejavnosti Eko sklada predstavljajo večji del vseh spodbud namenjenih 
gospodinjstvom za ukrepe OVE. Vira sredstev za spodbude Eko sklada so prihodki iz 
prispevka za energetsko učinkovitost in sredstva Sklada za podnebne spremembe. Ukrepe 
programa URE, financirane iz prispevka URE, opredeljuje AN URE, med njimi so tudi 
ukrepi, ki sočasno spodbujajo večjo rabo OVE, to so: spodbude za vgradnjo naprav za 
proizvodnjo energije iz OVE, za ukrepe URE v stavbah in v javnem, storitvenem 
sektorju ter industriji. Ukrepi, financirani iz Podnebnega sklada so opredeljeni v 
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018 (osnutek 
2016), in sicer za izgradnjo novih oziroma obnova starih skupinskih sistemov za 
ogrevanje na obnovljive vire energije ter priključitev nanje in za zamenjavo starih kurilnih 
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami na 
območjih čezmerne onesnaženosti zraka s PM-10.  
 
Eko sklad sicer ne načrtuje predvidene porabe sredstev ločeno za URE in OVE, po 
ocenah pa bo za izvajanje ukrepov OVE v obdobju 2017–2020 na razpolago 11,3 mio 
evrov iz prispevka za energetsko učinkovitost in 24 mio EUR iz Sklada za podnebne 
spremembe, skupaj torej, 35,3 mio EUR. Pri tem je treba poudariti, da so za Sklad za 
podnebne spremembe v tabeli (Tabela 26) navedeni največji predvideni razpoložljivi letni 
zneski sredstev, višina dejansko razpoložljivih sredstev pa je odvisna od prihodkov sklada, 
to je od višine sredstev, zbranih s prodajo emisijskih kuponov na dražbah.    
 
Nepovratna sredstva za naložbe v OVE so gospodinjstvom na razpolago tudi v okviru 
Programa razvoja podeželja, kjer se sredstva črpajo iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP) in sicer za naložbe v naložbe v pridobivanje električne in 
toplotne energije iz obnovljivih virov energije kot so lesna masa, biomasa, gnoj in 
gnojnica, voda, veter, sonce; za naložbe v proizvodnjo bioplina z uporabo organskih 
odpadkov kmetijskega izvora ter za povečanje proizvodnje goriv iz lesne biomase: 
sekancev peletov, briketov ali drv. OVE se v programu PRP spodbuja v sklopu podpor 
naložbam v kmetijska gospodarstva, predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov, vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in gozdarske tehnologije ter 
predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov, in nimajo definiranih ciljev glede 
povečanja proizvodnje energije iz OVE oz. glede porabe sredstev v ta namen. 

Nekaj sredstev za povečanje učinkovitosti rabe energije v gospodinjstvih je predvidenih 
tudi v okviru OP EKP iz Kohezijskega sklada, in sicer za energetsko sanacijo 
večstanovanjskih stavb in izvedbo posebnih ukrepov za energetsko sanacijo 
gospodinjstev, ki se soočajo s problemom energetske revščine.  
 
Nepovratnih sredstev za doseganje ciljev OVE v gospodinjstvih bo v obdobju 2017–2020 
predvidoma dovolj, pri čemer pa bo za doseganje ciljev v praksi potrebno poskrbeti za 
usmerjanje obstoječih programov skladno z AN OVE in okrepiti aktivnosti za nadaljnje 
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izvajanje ukrepov, in sicer tudi na področju informiranja, ozaveščanja in nadgradnje 
ukrepov.     
 

 Javni storitveni sektor. Spodbujanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju iz 
sredstev Kohezijskega sklada je predvideno v okviru OP EKP, in sicer je predvidena 
energetska obnova stavb javnega sektorja, ki so v lasti in uporabi neposrednih in 
posrednih proračunskih uporabnikov ter lokalnih samoupravnih skupnosti. V okviru teh 
projektov bodo spodbujani tudi ukrepi za večjo rabo OVE, za katere bo v obdobju 2017–
2020 predvidoma na razpolago 19 mio EUR. Nekaj sredstev, 1,2 mio EUR, bo za 
izvajanje ukrepov OVE v okviru prenove poslovnih stavb javnega sektorja in stavb v lasti 
nacionalne obrambe na razpolago tudi iz sredstev Eko sklada, zbranih s prispevkom za 
energetsko učinkovitost. Tudi za doseganje ciljev OVE v javnem sektorju bo treba v 
obdobju 2017–2020 poskrbeti za usmerjanje obstoječih programov skladno z AN OVE. 
 

 Zasebni storitveni sektor. Spodbujanje URE in OVE v malih in srednjih podjetjih iz 
sredstev Evropskega sklada za regionalnih razvoj je načrtovano v OP EKP. Sredstva za ta 
namen so opredeljena v okviru sklopa ukrepov »ukrepi energetske učinkovitosti in 
predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi; podpora okolju prijaznim 
proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP;« in vključujejo, kot rečeno tudi 
spodbujanje URE in OVE v MSP. Višina sredstev, predvidenih za ta namen, sicer ni 
natančneje opredeljena in niti cilji za področje OVE.  
 

Poleg tega so v OP EKP sredstva za ukrepe OVE predvidena tudi v okviru spodbujanja 
proizvodnje toplote v daljinskih sistemih ogrevanja Po trenutnih ocenah bo v obdobju 
2017–2020 za izvajanje ukrepov OVE v zasebnem storitvenem sektorju na razpolago 
približno 3,3 mio EUR sredstev, kar je bistveno manj od potreb.    
 

 Industrija in sistemi daljinskega ogrevanja. Tudi za industrijo in sisteme daljinskega 
ogrevanja so v okviru OP EKP predvidena sredstva za spodbujanje proizvodnje toplote v 
daljinskih sistemih ogrevanja. Predvidoma bo temu področju namenjenih 7,3 mio EUR, 
od tega se pričakuje večino realizacije v sistemih daljinskega ogrevanja. Za industrijo bo v 
obdobju 2017–2020 na razpolago bistveno manj javno-finančnih sredstev, kot bi bilo 
potrebno za doseganje ciljev OVE. 
 

Znesek spodbud za ukrepe OVE je eksplicitno opredeljen za naslednje ukrepe: 
 

 za spodbujanje naložb v proizvodnjo toplote v daljinskih sistemih ogrevanja s sredstvi 
Kohezijskega sklada v višini 16 mio EUR v obdobju do 2023 (OP EKP); 
 

 za izgradnjo novih oziroma obnova starih skupinskih sistemov za ogrevanje na obnovljive 
vire energije ter priključitev nanje letno v višini do 1 mio EUR in za zamenjavo starih 
kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami 
na območjih čezmerne onesnaženosti zraka s PM10 letno v višini do 5 mio EUR, oboje 
financirano s sredstvi Sklada za podnebne spremembe v letih 2017 in 2018. 
  

V drugih programih oz. prednostnih področjih so ukrepi spodbujanja proizvodnje toplote in 
hladu iz OVE načrtovani v širšem sklopu ukrepov brez opredeljenih ciljev OVE ali posebej 
navedenih sredstev za OVE. 
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Tabela 26:  Finančna tabela AN OVE. Potrebna javno-finančna sredstva za spodbude na 
področju ogrevanja in hlajenja na OVE in viri financiranja za izvajanje AN OVE v obdobju 

2017–202063. 

 
[mio EUR] 2017 2018 2019 2020 2017-2020 

A. Potrebna javno-finančna sredstva  21,3 21,3 21,3 21,3 85,0 

 Subvencije za ukrepe OVE na 
področju ogrevanja in hlajenja: 

     

A.1 - gospodinjstvih 9,3 9,3 9,3 9,3 37,0 

A.2 - javnem sektorju 5,2 5,2 5,2 5,2 20,6 

A.3 - zasebnem storitvenem sektorju 3,9 3,9 3,9 3,9 15,8 

A.4 - industriji 1,0 1,0 1,0 1,0 4,1 

A.5 - sistemih daljinskega ogrevanja 1,9 2 2 2 7,5 

B. Zagotovljeni javno-finančni viri 17,7 16,1 16,1 16,1 66,0 

B.1 Viri sredstev za subvencije za ukrepe 
OVE v gospodinjstvih 

9,6 8,5 8,6 8,6 35,3 

B.1a Prihodki iz plačila prispevka URE za 
gospodinjstva 

3,6 2,5 2,6 2,6 11,3 

B. 1b Sredstva Sklada za podnebne spremembe 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 

B. 2 Viri sredstev za subvencije za ukrepe 
OVE v javnem sektorju 

5,1 5,1 5,0 5,0 20,2 

B. 2a Prihodki iz plačila prispevka URE za 
javni sektor 

0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 

B. 2b Sredstva Kohezijskega sklada za javni 
sektor 

4,8 4,8 4,7 4,7 19,0 

B. 3 Viri sredstev za subvencije za ukrepe 
OVE v zasebnem storitvenem sektorju 

0,9 0,8 0,8 0,8 3,3 

B. 3a Sredstva Kohezijskega sklada za zasebni 
storitveni sektor 

0,9 0,8 0,8 0,8 3,3 

B. 4 Viri sredstev za subvencije za ukrepe 
OVE v industriji 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

B.4a Sredstva Kohezijskega sklada za industrijo 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 

B. 5 Viri sredstev za subvencije za ukrepe 
OVE v sistemih daljinskega ogrevanja 

2,0 1,6 1,6 1,6 6,9 

B. 5a Sredstva Kohezijskega sklada za sisteme 
daljinskega ogrevanja 

2,0 1,6 1,6 1,6 6,9 

C. Drugi možni javno-finančni viri 
(ESRR, EKSRP, idr.) 

3,6 5,2 5,1 5,1 19,0 

 
  

                                                 
 
63  Vsote so izračunane pred zaokroževanjem.  
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Električna energija 
 
Potrebna sredstva za podpore novim napravam za proizvodnjo električne energije iz OVE, 
skladna z AN OVE, znašajo 93,9 mio EUR v obdobju 2017–2020. Finančne spodbude za 
proizvodnjo električne energije iz OVE se bodo dodeljevale v obliki obratovalnih podpor v 
okviru prenovljene podporne sheme in investicijskih podpor v okviru izvajanja kohezijske 
politike. Izračun javno-finančnih sredstev za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE 
predpostavlja, da bodo vse nove naprave vključene v sistem obratovalnih podpor in/ali 
prejemnice investicijskih subvencij64.  

Prenovljena podporna shema. Spodbujanje proizvodnje električne energije v soproizvodnji z 
visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije se bo nadalje financiralo iz zbranega 
prispevka za OVE in SPTE. Novi vstopi v shemo so predvideni po naslednji dinamiki: da bo leta 
2017 dodeljenih za 7,7 mio EUR podpor, leta 2018 za 9,6 mio EUR, v letih 2019 in 2020 pa 
vsako leto za 8,1 mio EUR podpor za nove zmogljivosti, glej tudi tabelo (Tabela 27). Navedeni 
zneski se nanašajo na podporo proizvodnji električne energije na OVE, vključno s proizvodnjo v 
napravah SPTE, ki izkoriščajo OVE. Pri tem je upoštevan časovni zamik med izvedbo razpisov 
za leta 2016 do 2019 in nastalimi finančnimi obveznostmi. Povprečna višina letno dodeljenih 
javno-finančnih sredstev za nove vstope v podporno shemo v obdobju 2017−2020 za te naprave 
znaša 8,4 mio EUR. Stroški v letih 2017–2020 so relativno visoki, ker so vključeni tudi stroški za 
spodbude vseh odloženih investicij, ki se niso izvedle, čeprav so bile načrtovane v letih 2014, 
2015 in 2016, in sicer zato ker prenovljena podporna shema ni bila uveljavljena po časovnici iz 
EZ-1 (534. člen) idr.  

Ocenjena je tudi skupna vrednost potrebnih sredstev za obratovalne podpore za proizvodnjo 
električne energije iz OVE, vključno s stroški za podpore napravam, ki so bile v podporno 
shemo vključene v letih 2009−2015. Stroški so izračunani iz pričakovane vrednosti izplačil 
(projekcija Borzena), zmanjšani za prihodke od prodaje električne energije. Skupna višina letnih 
stroškov za podpore v letu 2020 znaša 148 mio EUR, od tega 113 mio EUR za obstoječe 
naprave, 2,4 mio EUR za nove naprave za investicijske podpore in 33,5 mio EUR za nove 
naprave za obratovalne podpore.   
 
Investicijske podpore v okviru izvajanja kohezijske politike. V obdobju 2017–2020 bo 
preko razpisov za črpanje kohezijskih sredstev na voljo 10,1 mio EUR nepovratnih sredstev za 
izgradnjo malih hidroelektrarn, vetrnih in sončnih elektrarn ter elektrarn na lesno biomaso. 
Naprave, prejemnice investicijske podpore bodo skladno s smernicami za državne pomoči za 
varstvo okolja in energije, lahko prejele tudi znižano obratovalno podporo. V izračunu izplačil za 
naprave v podporni shemi je to upoštevano.   
  

                                                 
 
64  Za naprave, prejemnice investicijskih subvencij je upoštevano, da bodo prejele znižano izplačilo obratovalnih 

podpor. 
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Tabela 27: Potrebna javno-finančna sredstva za podpore na področju proizvodnje električne 
energije iz OVE in viri financiranja proizvodnje električne energije iz OVE, vključno s SPTE 
(OVE). 

 
[mio EUR] 

 
2017 2018 2019 2020 

2017 
−2020 

A. 
(A.1+A.2+A.3) 

Potrebna javno-finančna sredstva    124,7 133,8 140,9 148,4 547,7 

A.1 Strošek za izplačila za naprave OVE in SPTE  (I) 114,7 113,5 113,1 112,5 453,8 

A.2.1 Izplačila za naprave OVE in SPTE (zagotovljen odkup in 
obratovalna podpora) v shemi 2009-2015 

(II) 120,8 119,5 118,7 118,0 477,0 

A.2.2 Ocena prihodkov iz prodaja električne energije na trgu (za 
naprave v shemi 2009-2014) 

 6,1 6,0 5,6 5,5 23,1 

A.2  Strošek za izplačila za nove naprave v shemi 2017–
2020  

(III) 7,7 17,3 25,4 33,5 83,8 

A.2.1 Ocenjena vrednost letnih razpisov (za OVE del) 
 

7,7 9,6 8,1 8,1 33,5 

A.3 Izplačila investicijskih podpor  2,3 3,0 2,4 2,4 10,1 

B. (B.1+B.2) Zagotovljeni javno-finančni viri    136,1 139,6 137,8 136,6 550,1 

B.1 Prihodki iz plačila prispevkov OVE in SPTE 
 

135,0 135,0 135,0 135,0 540,0 

B.2 Sredstva Kohezijskega sklada za investicijske 
podpore 

 1,1 4,6 2,8 1,6 10,1 

C. Manjkajoči viri 
Drugi možni viri financiranja:  
-Dodatni prihodki iz naslova prispevkov OVE 
SPTE (Podaljšanje sheme OVE SPTE po letu 
2019; Presežena sredstva sheme iz preteklih let; 
Povišanje prispevka OVE SPTE; Sredstva iz 
prispevka OVE na fosilna goriva) 
- Sredstva Evropskega sklada za razvoj 
podeželja (za financiranje naprav SPTE na bioplin 
in lesno biomaso) 
- Sredstva Sklada za podnebne spremembe RS 
- Sredstva Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v okviru Prednostne osi 3, ukrepa 
spodbujanja energetske učinkovitosti in 
predstavitvenih projektov v MSP iz sredstev 
Evropskega sklada za regionalni razvoj) 
 

  -11,5 -5,8 3,1 11,8 -2,4 

(I) Vir: Borzen. Ocena izplačil je narejena na predpostavkah referenčne tržne cene električne energije za leto 2016, 36,89 

€/MWh.  

(II) Ocena prihodkov iz prodaje električne energije: izračun temelji na referenčni ceni električne energije za leto 2016. 

(III) Izračun IJS-CEU. Višina izplačil je izračunana na osnovi referenčnih proizvodnih stroškov (leto 2016) in predpostavke o 

referenčni tržni ceni električne energije v letu 2016. V izračunu upošteva le stroške za podpore, prihodki iz prodaje 

električne energije so ocenjeni na podlagi referenčne tržne cene za leto 2016 in odšteti. V izračunu je upoštevana nižja 

obratovalna podpora za naprave prejemnice investicijske podpore. 

 

Investicije v HE nad 10 MW so financirane skladno z Zakonom o pogojih koncesije za 
izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1)65. Investicije v objekte vodne, 
državne in lokalne infrastrukture ter objekte vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem 
razmerju se financirajo iz javnih sredstev. Teh stroškov ne obravnavamo med stroški  izvedbe 
AN OVE, saj vključuje investicije v ureditve z drugimi cilji: poplavne varnosti, izboljšav lokalne 
infrastrukture (cestne, rekreacijske) idr.. Vendar pa je potrebno zagotoviti javna sredstva za ta del 
investicije časovno usklajeno z izvedbo energetskega dela investicij v HE. 
 
Ocena vrednosti infrastrukturnega dela HE Brežice izhaja iz Programa izvedbe infrastrukturnih 
objektov HE Brežice – Novelacija št.1. V ocenjeni vrednosti so zajeta potrebna sredstva za 
izvedbo infrastrukturnega dela investicije HE Brežice v obdobju 2016−2019, vključno s 

                                                 
 
65  Uradni list RS, št. 87/11, 25/14 – ZSDH-1, 50/14 in 90/15. 
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potrebnimi ustanovnimi vlaganji in nepredvidenimi deli. Finančni viri za financiranje izgradnje 
infrastrukturnega dela HE Brežice so predvideni v Skladu za Podnebne spremembe, Vodnem 
skladu,  integralnem proračunu (št. 163217) in med namenskimi sredstvi MOP66.   
 
Ocena vrednosti infrastrukturnega dela HE Mokrice izhaja iz elaborata: Ocena možnosti 
racionalizacije stroškov pri izgradnji hidroelektrarne (HE) Mokrice. V ocenjeni vrednosti so zajeta 
potrebna sredstva za izvedbo infrastrukturni dela investicije HE Mokrice v obdobju 2017−2022, 
vključno s potrebnimi ustanovnimi vlaganji in nepredvidenimi deli. Finančni viri za financiranje 
izgradnje infrastrukturnega dela HE Mokrice še niso predvideni. Možni viri financiranja so 
Podnebni sklad, Sklada za vode, integralni proračun in ostala namenska sredstva MOP.   
 
Tabela 28: Javno-finančna sredstva in viri financiranja infrastrukturnega dela investicij HE na 
spodnji Savi v obdobju 2017–2020. 

 

[mio EUR] 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

2017–
2020 

A. 
(A.1+A.2) 

Javno-finančna sredstva     
86 18 24 29 20 4 1 90 

A.1 Investicije - infrastrukturni del (HE Brežice) (I) 86 14 13 10 0 
 

  36 

A.2 Investicije - infrastrukturni del (HE Mokrice) (II) 0 4 11 19 20 4 1 54 

B. 
(B.1+B.2) 

Javno-finančni viri (mio EUR)   
86 14 13 10 0     36 

B.1  MOP PS - HE Brežice (I) 16   
  

  
 

  0 

  MOP VS - HE Brežice (I) 23 3 13 10   
 

  25 

  –Sredstva integralnega proračuna RS, št. 
163217 - HE Brežice 

(I) 
6 11 

  
  

 
  11 

  Sredstva integralnega proračuna - HE 
Brežice 

(I) 
41   

  
  

 
  0 

B.2 Sredstva integralnega proračuna HE Mokrice         0 

(I) Vir: Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v 

nedeljivem razmerju za HE Brežice – novelacija št. 1 (v nadaljevanju Novelacija programa št. 1). 

(II) Vir:  Ocena možnosti racionalizacije stroškov pri izgradnji hidroelektrarne (HE) Mokrice, junij 2016. 

                                                 
 
66  Sklep skupščine ELES, junij 2016: Prenos bilančnega dobička v višini 24 mio EUR na račun ustanovitelja od tega 

6.965.693,98 EUR iz nerazporejenega dobička leta 2015 in 17.034.306,02 EUR iz drugih rezerv iz dobička. Sklep 
skupščine GEN energija d.o.o. julij 2015: - prenos bilančnega dobička 20 mio EUR na račun ustanovitelja. 
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8 Spremljanje izvajanja akcijskega načrta za 
obnovljive vire energije  

Ministrstvo pristojno za energijo je pristojno za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije. Ministrstvo vsaki dve leti poroča Evropski komisiji o izvajanju 
in učinkih načrta. 
 
Za oceno doseganja zastavljenih letnih ciljev iz nacionalnega akcijskega načrta so uporabljeni 
kazalci skladni z mednarodno metodologijo, predpisano za poročanje v mednarodnih sporazumih 
oz. na ravni EU.  
 
Tabela 29:  Ključni kazalci za spremljanje izvajanja nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive 
vire energije. 
Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 25-odstotnega ciljnega 

deleža OVE po Direktivi 

2009/28/ES 

Delež OVE  

Delež proizvodnje električne energije iz OVE  

Delež proizvodnje toplote iz OVE 

Delež OVE v prometu 

% 

% 

% 

% 

Doseganje 10-odstotnega ciljnega 

deleža OVE v prometu po 

Direktivi 2009/28/ES 

Delež OVE v prometu 

 

% 

 

Doseganje zadanega ciljnega 

deleža OVE v proizvodnji toplote 

po akcijskem načrtu 

Geotermalna energija 

Toplotne črpalke 

Sončna energija 

Biomasa 

ktoe 

ktoe 

ktoe 

ktoe 

Doseganje zadanega ciljnega 

deleža OVE v proizvodnji 

električne energije po akcijskem 

načrtu 

Hidroenergija 

Geotermalna energija 

Sončna energija 

Vetrna energija 

Biomasa 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

GWh 

Doseganje zadanega ciljnega 

deleža OVE v prometu po 

akcijskem načrtu 

Bioetanol 

Biodizel 

Vodik 

Električna energija 

Rastlinska olja 

ktoe 

ktoe 

ktoe 

ktoe 

ktoe 

Učinkovitost porabe javnih 

sredstev za spodbujanje OVE  

Specifični strošek spodbude na proizvedeno energijo iz 

OVE 

Finančni vzvod (razmerje med javnimi sredstvi in 

investicijo) 

Realizirane investicije  

EUR/MWh/leto 

 

1 

 

mio EUR 
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PRILOGE 

Priloga 1: Potencialna območja za vetrne 
elektrarne nad 5 MW in hidroelektrarne nad 10 
MW 

Potencialna območja za vetrne elektrarne nad 5 MW in hidroelektrarne nad 10 MW so prikazani 
na sliki (Slika 12), glej tudi opis v tabeli (Tabela 3) in poglavje 3.4. in poglavje 2.1. Kot je že 
navedeno v poglavju 2.1 velja naseldnje: »V kolikor bo za te HE vpliv na naravo v okviru 
Okoljskem poročilu v okviru priprave DPN ocenjen kot bistven, bo treba za nadaljevanje 
priprave DPN izvesti postopek prevlade javnega interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE 
nad javnim interesom varovanja narave. S sprejetjem ANOVE prevlada druge javne koristi 
posameznih projektov nad javno koristjo ohranjanja narave še ni izkazana. Prevlado druge javne 
koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po izvedeni natančni 
presoji posameznih projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne 
rešitve na nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov. 
Obstaja torej verjetnost, da bo v okviru teh postopkov odločeno, da se energetski potencial na 
tem območju ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali projekt celo ne bo 
izveden. Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt tudi v primeru pozitivnega 
izida postopka ne bo izveden pravočasno. 
 
V okviru AN OVE se do leta 2030 načrtuje, da bodo za vetrne elektrarne izvedeni samo projekti 
na lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje.« 
 
Potencialna območja so: 
 

 potencialna območja za vetrne elektrarne nad 5 MW:  

1.  Porezen - Podbrdo; 

2.  Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh; 

3.  Špitalič - Trojane - Motnik; 

4.  Mrzlica; 

5.  Golte; 

6.  Črni vrh - Zaloška planina; 

7.  Velika gora; 

8.  Novokrajski vrhi; 

9.  Hrpelje - Slope - Mrše; 

10.  Senožeška brda; 

11.  Grgar - Trnovo; 

12.  Banjšice - Lokovec. 

 

 veriga HE na Srednji Savi: 

 

o HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke;  

o območje predvideno za energetsko rabo na litijskem delu srednje Save; 

o območje predvideno za energetsko rabo na ljubljanskem delu srednje Save. 
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 območje potencialne energetske rabe reke Mure; 

 

 prenova in doinstalacija obstoječih hidroelektrarn: 

 

o HE Formin; 

o HE Moste. 
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Slika 12:  Potencialna območja za vetrne elektrarne skupne moči nad 5 MW in za hidroelektrarne moči nad 10 MW. 
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Priloga 2: Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi, povzeti po Okoljskem poročilu za Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017), Aquarius d.o.o. Ljubljana, maj 2017 
Prilogo 2 je treba obvezno upoštevati pri načrtovanju ukrepov na naslednjih ravneh. 
 

Splošni omilitveni ukrepi 

Naročnik mora zagotoviti dopolnitev AN OVE, in sicer je treba za posamezne variante razvoja 
OVE podati tudi rezultate ocen za deleže OVE v prometu, ki bodo nastali zaradi morebitne rabe 
alternativnih goriv in zaradi rabe obnovljive električne energije v cestnem prometu, čeprav so ti 
deleži zanemarljivi glede na prispevke drugih tehnologij OVE k doseganju ciljev AN OVE.   
 
Ukrepe AN OVE iz skupine splošnih ukrepov je treba v skladu s priporočili iz Strategije 
Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013) 216 final) razširiti z 
izdelavo smernic, metodologije in postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih 
vremenskih pojavih ter pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za 
distribucijo električne energije na ekstremne vremenske dogodke.  
 
Za zmanjševanje učinkov projektov rabe obnovljivih virov energije na okolje in naravo je izjemno 
pomembno pravočasno in za rešitve odprto medsektorsko usklajevanje (predvsem z vidika 
upravljanja z vodami, ohranjanja biodiverzitete, kmetijskih politik, varstva kulturne dediščine, 
urejanja prostora...).   
 
V AN OVE opredeljeni ukrepi so strateške narave in niso prostorsko umeščeni ali presojani na 
projektnem nivoju, zato bo treba celovito presojo vplivov na okolje za posamezne energetske 
ukrepe izdelati v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.67  
 
Celovita presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe, ki bi lahko imeli pomembne vplive na 
varovana območja narave se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a 
členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja.68  
 
Opozorilo za izvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave: 
V primeru, da se v postopku CPVO na podrobni planski ravni pri pripravi DPN ali 
OPPN ugotovi, da so za izvedbo plana z vidika narave potrebni izravnalni ukrepi (npr. 
nadomestni habitati), se vpliv posega v okoljskem poročilu oceni kot bistven (vplivi izvedbe plana 
za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso sprejemljivi). V primeru, da se pripravljavec plana 
odloči za izvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, je 
po ugotovitvi, da naravi manj škodljive alternativne rešitve ne obstajajo, treba dokazati tudi 
prevlado javne koristi izgradnje elektrarn nad javno koristjo ohranjanja narave. V primeru, ko se 
druga javna korist ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oz. nima koristnih 
posledic bistvenega pomena za okolje in so na območju prisotne prednostne vrste ali habitatni 
tipi, je treba pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije. Postopek prevlade je možno izvesti 

                                                 
 
67 Izjema so plani/posegi, za katere je postopek celovite presoje vplivov že izveden. 
68 Izjema so plani/posegi, za katere je presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja že izvedena. 
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le pod pogojem, da je možna izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov, ki v primeru območij Natura 
2000 lahko predstavljajo le nadomestitev uničenega habitata oz. habitatnega tipa z enako vsebino 
in obsegom, ki bo zagotavljal celovito usklajenost in povezanost omrežja Natura 2000.  
 
Omilitveni ukrepi po presojanih okoljskih vidikih 
 
Naravni viri 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija in vetrna energija 
Pri umeščanju v prostor in izgradnji je treba upoštevati, da se: 

- v največji možni meri izogiba umeščanju objektov na najboljša kmetijska zemljišča, 
strnjene gozdne komplekse ter gozd z lesno proizvodno funkcijo na prvi stopnji 
poudarjenosti, 

- v največji možni meri izogiba umeščanju objektov za izkoriščanje hidroenergije na 
poplavnih in vodovarstvenih območjih ter na območjih kopalnih voda, 

- nadomestne habitate se načrtuje izven območij kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo 
ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane, 

- rodovitna zemljina z območij akumulacijskih bazenov ali drugih ureditev naj se uporabi 
za sanacijo oziroma izboljšanje slabših kmetijskih zemljišč, 

- prepreči erozijo tal. 
 

Sončna energija 
Sončnih elektrarn in koncentratorjev naj se ne umešča na gozdna ali kmetijska zemljišča, razen če 
gre za degradirana območja.  
 
Biomasa 
Obseg energetske rabe lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe 

gozdov mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov tako, da se za 

energetsko rabo uporabljajo praviloma ostanki pri proizvodnji izdelkov iz lesa oziroma lesna biomasa, 

ki je za proizvodnjo izdelkov težje uporabljiva.  

 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Biomasa 
Obseg energetske rabe lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe 

gozdov mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov tako, da se za 

energetsko rabo uporabljajo praviloma ostanki pri proizvodnji izdelkov iz lesa oziroma lesna biomasa, 

ki je za proizvodnjo izdelkov težje uporabljiva.  

 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Priporočilo: Področje biogoriv »druge« ali »tretje generacije« pomeni za Slovenijo, zaradi večje 

dostopnosti do gozdne biomase, razvojno priložnost.  

 

4. Splošni ukrepi  

Priporočilo: V podporo optimalni rabi lesa in učinkoviti rabi energije bi bilo smiselno pristopiti k 

ustanovitvi verig oskrbe z lesno biomaso (na nivoju regij) in logističnih centrov za lesno biomaso.   

 
Zrak 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
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Priporočilo: Pri finančnem spodbujanju proizvodnje električne energije v enotah SPTE na lesno 
biomaso je pomembno preprečevanje vplivov na onesnaženost zunanjega zraka, zato naj se 
zagotovi, da so ne glede na roke za uveljavitev novih strožjih mejnih vrednosti, določenih v 
predpisih o emisijah snovi iz kurilnih naprav, do finančnih spodbud upravičeni imetniki novih 
kurilnih naprav, katerih, koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne presega naslednjih 
vrednosti: 

- 30 mg/m3 za srednje kurilne naprave (mejna vrednost koncentracije iz predloga Direktive o 
emisiji onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav) in 

- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave med 50 in 100 MWt in 20 mg/m3 za velike kurilne 
naprave nad 100 MWt, v skladu z Direktivo 2010/75/EU o emisiji onesnaževal iz 
industrijskih virov onesnaževanja. 

 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Pri uvajanju kurilnih naprav na lesno biomaso je treba predvsem v urbaniziranem okolju 
dosledno upoštevati izpolnjevanje predpisanih mejnih vrednosti za emisije celotnega prahu. V 
gosto poseljenem urbaniziranem okolju, kjer vgradnja individualnih kurilnih naprav ne sme imeti 
prednosti pred priključitvijo stavbe na sistem lokalne oskrbe z energijo, je treba spodbujati 
daljinsko ogrevanje, kar vključuje naslednje ukrepe: 

- priključevanje novih odjemalcev, 

- širitev omrežij daljinskega ogrevanja, 

- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, 

- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja, 

- izgradnja novih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso: mali sistemi daljinskega 
ogrevanja s povprečno toplotno močjo 500 KW in večji sistemi  povprečne velikosti 4 MW. 

 
3. Tehnologije OVE v prometu 
 
Priporočilo: V obdobju do leta 2020 tehnologije OVE v prometu ne bodo imele pomembnejšega 
vpliva na doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal. Postopnost 
uvajanja vozil na električno energijo v cestnem prometu pa je ne glede na izvor električne energije 
v tem obdobju pomembna predvsem zaradi zmanjševanja onesnaženosti zunanjega zraka v 
urbaniziranih okoljih in ne toliko zaradi zmanjševanja količin izpustov onesnaževal. Priporočilo 
upoštevajo nosilci razvoja prometa v urbaniziranih okoljih. 
 
4. Splošni ukrepi  
/ 
  
Voda 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Omilitveni ukrepi pri obratovanju obstoječih HE  
 
Za doseganje okoljskih ciljev na vodnih telesih, ki so na vplivnem območju obstoječih HE, so bili 
v okviru Programa ukrepov NUV I opredeljeni naslednji ukrepi, katerih izvajanje se prenaša v 
obdobje 2016-2021 v skladu s Programom ukrepov za NUV II (HM1a - Ukrepi, ki se navezujejo 
na doseganje dobrega ekološkega potenciala, pri proizvodnji električne energije v HE): 
 
- opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih, 
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- uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode, 
- zagotavljanje premeščanja za ekološki tip značilnih rinjenih plavin, 
- gradnja prehoda za vodne organizme, 
- namestitev odmrlih dreves, 
- strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa, 
- sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin. 
 
Podrobnejši opisi navedenih ukrepov iz NUV I ter vodna telesa površinskih voda (VTPV), na 
katerih so posamezni ukrepi opredeljeni, so:  
 
1. Opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih (v nadaljnjem besedilu: MPVT): 
za vodna telesa SI3VT197 MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo, SI3VT359 MPVT Drava 
Dravograd Maribor, SI3VT5171 VT Drava Maribor Ptuj, SI3VT5172 MPVT zadrževalnik 
Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, SI111VT7 MPVT Sava Dolinka 
HE Moste, SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode, SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj in 
SI6VT330 MPVT Soške elektrarne je treba opredeliti način izvedbe ukrepov na MPVT. Gre za 
pripravo in verifikacijo projektne naloge, strokovnih podlag ter po potrebi spremembo 
poslovnikov za posamezen MPVT. Navedeni dokumenti se morajo nanašati na izvedbo ukrepov 
za uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode, zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke 
značilnih rinjenih plavin,  gradnja prehoda za vodne organizme, namestitev odmrlih dreves, 
strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa in sonaravno ureditev na območjih togih 
asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin. 
  
2. Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode: na vodnih telesih SI3VT5171 VT Drava Maribor-Ptuj, 
SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, 
SI111VT7 MPVT Sava Dolinka HE Moste in SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško je treba 
zagotoviti uravnavanje nihanja vodnih količin dolvodno od pregrade. Za pregrado se vseskozi 
zagotavlja  predpisan ekološko sprejemljiv pretok (Qes). Z uravnavanjem nihanja količin se 
kontrolirano regulirajo hitrosti dviga spodnje vode, da ne pride do negativnih vplivov na 
morfologijo struge in vodne organizme. Ukrep se izvaja na zadnjih pregradah v verigi 
hidroelektrarn ali na zadrževalnikih.  
  
3. Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip značilnih rinjenih plavin: na vodnih telesih SI1VT739 VT 
Sava Boštanj-Krško (HE Blanca), SI1VT913 VT Sava Krško-Vrbina (JE Krško) in SI6VT330 
MPVT Soške elektrarne (pregrada podsela, mHE Ajba, HE Solkan) se zagotovi obratovanje 
pregrade na način, da je omogočen transport rinjenih plavin, v kolikor je to glede na značilnosti 
pregrade to možno (dviganje in spuščanje zapornice). Ukrep se izvaja na pregradah na 
zadrževalnikih in na zadnjih hidroelektrarnah v verigi.  
  
4. Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib69: na vodnih telesih SI3VT5172 MPVT 
zadrževalnik Ptujsko jezero (gradnja prehoda za vodne organizme), SI3VT950 MPVT 
zadrževalnik Ormoško jezero (gradnja prehoda za vodne organizme), SI1VT170 MPVT Sava 
Mavčiče Medvode (HE Mavčiče - premeščanje rib), SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj (HE 
Vrhovo in HE Boštanj - premeščanje rib na HE Vrhovo in gradnja prehoda za vodne organizme 
na HE Boštanj) in SI6VT330 MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela, mHE Ajba, HE Solkan 
- premeščanje rib) je treba zagotoviti prehod za vodne organizme ali premeščanje rib v skladu z 
19. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu. V prvi fazi načrtovanja ribjega prehoda je treba 
imeti oziroma izvesti analize o vrstah rib, s čimer se opredeli smiselnost gradnje prehoda. Tip 
prehoda za ribe se izbere na podlagi bioloških podatkov, podatkov o značilnostih območja ter 

                                                 
 
69 Ukrep je povzet po NUV, vendar je premeščanje rib z vidika vplivov na naravo neprimerno, dopustno le kot 

začasen ukrep, namesto tega je treba zagotoviti ustrezno povezljivost vodotokov. 
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hidroloških in hidravličnih značilnosti vodotoka. Pri dimenzioniranju prehodov je treba paziti, da 
se zagotovi prehajanje najmanjših in najšibkejših ribjih vrst, s čimer se omogoči izmenjava 
genetskega materiala, pomembnega za razvoj in ohranjanje ribjih vrst. Migracije rib se lahko 
omogoči tudi s premeščanjem rib, ki se jih izlovi dolvodno od ovire in premosti gorvodno od 
ovire v vodotoku.  
  
5. Namestitev odmrlih dreves: na vodnih telesih SI3VT359 MPVT Drava Dravograd Maribor (HE 
Vuhred, HE Mariborski otok),  SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, SI1VT713 
MPVT Sava Vrhovo Boštanj (HE Vrhovo, HE Boštanj), SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško (HE 
Blanca) in SI6VT330 MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela) se, kjer je to mogoče in ne 
ogroža varnosti obratovanja pregrad, brežine utrjuje s sidranjem odmrlih dreves zaradi pozitivnih 
vplivov na morfologijo struge in s tem možnost izboljšanja obrežnih habitatov. 
  
6. Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa: na vodnih telesih SI3VT5171 VT Drava Maribor Ptuj 
(mHE Melje), SI3VT5172 MPVT Zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik 
Ormoško jezero, SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode (HE Medvode), SI1VT713 MPVT 
Sava Vrhovo Boštanj (HE Vrhovo)) in SI6VT330 MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela) je 
treba zagotoviti ustrezno strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa.  
  
7. Sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin: na vodnih telesih 
SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero in SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko 
jezero se zagotovi sonaravno ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj 
brežin, kar pomeni odstranitev togih obrežnih zavarovanj in nadomestitev z materiali, ki se 
uporabljajo pri sonaravnem urejanju vodotokov (vrbovi podtaknjenci, vrbovi popleti, plotovi, 
grmovni popleti, fašine, kašte, skalomet, kamnomet). Vzpostaviti je potrebno hidromorfološke 
strukture (akumulacije plavnega lesa, prodišča, peščine, brzice, vodne brazde) in obrežne 
strukture (obtoki, kotanje z zastalo vodo, zapadlo drevje), da se vzpostavijo pogoji za doseganje 
dobrega ekološkega potenciala. Pri načrtovanju izvajanja ukrepa je treba ponovno presojati 
poplavno in erozijsko varnost poselitvenih območij. 
 
8. Ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva rabe tal v obrežnem pasu na stanje voda na sledečih vodnih 
telesih površinskih voda, na katerih je opredeljena hidroenergetska raba: SI3VT5172 MPVT 
zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, SI1VT713 MPVT 
Sava Vrhovo–Boštanj in SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško. 
 
Upoštevati tudi usmeritve, navedene v poglavju 10.2.4 Narava. Za izvedbo je odgovoren imetnik 
vodne pravice. 
 
Kot podpora izvajanju omilitvenih ukrepov na vplivnem območju obstoječih objektov 
hidroenergetske rabe, katerih izvajanje se v skladu s Programom ukrepov NUV II prenaša iz 
Programa ukrepov NUV I v obdobje 2016-2021, sta v Programu ukrepov za Načrt upravljanja 
voda 2016-2021 navedena tudi naslednja dopolnilna ukrepa: 
 
- ukrep HM1b - Priprava podrobnejše ocene izvajanja ukrepov, ki se navezujejo na doseganje 
dobrega ekološkega potenciala, pri proizvodnji električne energije v velikih hidroelektrarnah in po 
potrebi priprava podrobnejših usmeritev za izvajanje le teh, in  
- ukrep HM2b - Posodobitev pogojev za podeljevanje podpor za proizvodnjo električne energije 
v malih hidroelektrarnah z vidika doseganja dobrega stanja voda.  
 
Omilitveni ukrepi pri obratovanju obstoječih mHE  
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Za doseganje okoljskih ciljev na vodnih telesih, ki so na vplivnem območju obstoječih mHE, je 
treba omilitvene ukrepe za doseganje dobrega ekološkega stanja voda pri obratovanju obstoječih 
mHE opredeliti za vsako mHE posebej in zagotoviti njihovo izvajanje in nadzor nad izvajanjem. 
Ti ukrepi se morajo nanašati predvsem na: 
 
- zagotavljanje (ob predhodni določitvi) ekološko sprejemljivega pretoka na vplivnem območju 
obstoječe mHE in 
- gradnjo prehoda za vodne organizme. 
 
Omilitveni ukrepi ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe HE 
 
Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe HE je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene 
ukrepe: 
- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo HE se izvede oceno vpliva na stanje voda ter 

po potrebi preveri oziroma na novo opredeli omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja voda.  
- Če omilitveni ukrepi za izboljšanje stanja voda, opredeljeni za obstoječo HE, ne zadoščajo za 

izboljšanje stanja voda, mora obratovanje obstoječe HE vzdržati presojo vplivov na vode 
glede na merila za uveljavitev izjem za vodna telesa površinskih voda v skladu s 56. členom 
Zakona o vodah, ki prenaša v slovenski pravni red določbe člena 4(3) Direktive 2000/60/ES.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti oziroma zagotoviti 
prehodnost pregradnega objekta ter preveriti oziroma na novo določiti Qes, pri čemer se 
lahko, če je to potrebno, upoštevajo merila za manj stroge cilje za doseganje dobrega 
ekološkega potenciala vodnega telesa, na katerem je obstoječa hidroelektrarna, v skladu s 56. 
členom Zakona o vodah. 

- Podaljšanje vodne pravice za obstoječo HE ne sme preprečevati doseganja standardov in 
ciljev, določenih za zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

- Zaradi omilitve vplivov obstoječih HE na druge rabe voda je treba obstoječo rabo voda za 
proizvodnjo električne energije v HE uskladiti z rabo vode za oskrbo pitne vode in rabo vode 
za namakanje v kmetijski proizvodnji za namene prehrane.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti stopnjo izkoriščenosti 
energetskega potenciala ter podaljšanje vodne pravice odobriti, če je naprava v skladu s 
stanjem tehnike. 

- Pri podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti vplive na kakovostno in 
količinsko stanje podzemnih voda na vplivnem območju obstoječe HE. 

 
Omilitveni ukrepi ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe mHE 
 
Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe mHE je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene 
ukrepe: 
- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti glede na merila o 

podrobnejši razdelitvi vodnih teles, ki se bo izvajala kot ukrep v skladu s predlogom 
Programa ukrepov upravljanja voda 2016-2021, ali je vodno telo na vplivnem območju mHE 
kandidat za MPVT.  

- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE se izvede oceno vpliva na stanje voda 
ter po potrebi preveri oziroma na novo opredeli omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja voda.  

- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti stopnjo izkoriščenosti 
energetskega potenciala ter podaljšanje vodne pravice odobriti, če je naprava v skladu s 
stanjem tehnike. 

- Če omilitveni ukrepi za izboljšanje stanja voda, opredeljeni za obstoječo mHE, ne zadoščajo 
za izboljšanje stanja voda, mora obratovanje obstoječe mHE vzdržati presojo vplivov na 
vode glede na merila za uveljavitev izjem za vodna telesa površinskih voda v skladu s 56. 
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členom Zakona o vodah, ki prenaša v slovenski pravni red določbe člena 4(3) Direktive 
2000/60/ES.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti oziroma zagotoviti 
prehodnost pregradnega objekta ter preveriti oziroma na novo določiti Qes, pri čemer se 
lahko, če je to potrebno, upoštevajo merila za manj stroge cilje za doseganje dobrega 
ekološkega potenciala vodnega telesa, na katerem je obstoječa hidroelektrarna, v skladu s 56. 
členom Zakona o vodah. 

- Podaljšanje vodne pravice za obstoječo mHE ne sme preprečevati doseganja standardov in 
ciljev, določenih za zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

 
Omilitveni ukrepi ob umeščanju novih HE 
 
Ob umeščanju novih HE v prostor je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene ukrepe: 
- Pri umeščanju novih hidroelektrarn v vodno okolje je treba pripraviti celovito oceno vplivov 

na stanje voda ter opredeliti učinkovite omilitvene ukrepe.  
- Če iz celovite ocene vplivov na stanje voda izhaja, da se z omilitvenimi ukrepi ne more 

preprečiti poslabšanja ekološkega stanja voda, mora umestitev hidroelektrarne v vodno okolje 
vzdržati presojo vplivov na vode glede na merila, določena v tretjem odstavku 56. člena 
Zakona o vodah za uveljavitev izjem za nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti 
telesa površinskih voda zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja in ki prenašajo v 
slovenski pravni red določbe člena 4(7) Direktive 2000/60/ES. Za izvedbo je odgovoren 
Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Umestitev HE v vodno okolje ne sme preprečevati doseganja varstvenih ciljev območij z 
naravovarstvenim statusom. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec prostorske/projektne 
dokumentacije in investitor. 

- Zaradi omilitve vplivov HE na druge rabe voda je treba načrtovanje rabe voda za 
proizvodnjo električne energije v HE podrediti rabi vode za oskrbo pitne vode in rabi vode 
za namakanje v kmetijski proizvodnji za namene prehrane. Za izvedbo je odgovoren 
Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Načrtovanje vodnih objektov HE mora zagotavljati sinergične učinke z vidika varstva 
materialnih dobrin pred poplavami tako, da opravljajo vodni objekti hidroelektrarne tudi 
funkcijo vodnih objektov varstva pred poplavami oziroma zadrževanja vala visokih voda. Za 
izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Na vplivnem območju HE je treba omogočiti večnamensko rabo vodnih teles. Za izvedbo je 
odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Pri prostorskem umeščanju HE je treba strokovno preučiti vplive na kakovostno in 
količinsko stanje podzemnih voda na vplivnem območju posega. Za izvedbo sta odgovorna 
pripravljavec prostorske/projektne dokumentacije in investitor. 

- Ob pripravi projektov za HE je treba posebno pozornost nameniti tako preprečevanju 
sprememb gladine, smeri in hitrosti toka podzemne vode kot tudi slabšanje kemijskega stanja 
vodnega telesa podzemne vode, ki bi lahko bilo posledica hidroenergetskega objekta. V času 
priprave projektne dokumentacije za hidroenergetske objekte je ključnega pomena izdelava 
strokovnih podlag, v katerih se preučijo možni vplivi HE na podzemne vode in določijo 
ustrezni omilitveni ukrepi in območja teh ukrepov. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec 
prostorske/projektne dokumentacije in investitor. 

 
Za učinkovite omilitvene ukrepe pri umeščanju novih HE v vodno okolje štejejo ukrepi, ki 
temeljijo na katalogu hidromorfoloških ukrepov. V skladu z navedenim katalogom se omilitvene 
ukrepe pripravi v dveh sklopih, in sicer: 
 
- sklop omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na predvidene hidromorfološke spremembe, in 
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- sklop omilitvenih ukrepov, ki so pomembni za blaženje poslabšanja ekološkega stanja voda 
glede na biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti kot posledice 
predvidenih hidromorfoloških sprememb.     
 
Omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvajati zaradi blaženja vplivov hidomorfoloških sprememb, so 
opredeljeni za posamezne hidromorfološke elemente kakovosti, in sicer za hidrološki režim, 
zveznost toka in morfološke razmere. V okviru hidrološkega režima je potrebno posebno 
pozornost nameniti določitvi ekološko sprejemljivega pretoka in določitvi sprejemljivega nihanja 
pretoka (pulzni pretok). V okviru zveznosti toka je treba dati posebno pozornost izgradnji 
prehodov za vodne organizme in ukrepom za premeščanje sedimenta. V okviru morfoloških 
razmer pa je treba poudariti ukrepe za izboljšanje značilne hidromorfološke pestrosti vodnega 
telesa, predvsem vezano na strukturo brežin in strukturo obrežnega pasu ob uporabi sonaravnih 
tehnik urejanja voda. 
 
Omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvajati zaradi blaženja poslabšanja ekološkega stanja voda glede 
na biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti kot posledice obratovanja 
hidroelektrarne, so predvsem naslednji:  
 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
(modulu) trofičnosti, je treba zmanjšati potencial evtrofikacije v akumulacijskem bazenu tako, da 
se ohranja hiter vodni tok v akumulaciji. Pretoki skozi akumulacijo naj se v največji možni meri 
približajo naravni dinamiki pretoka. Ohranjanje pretočnosti bo povečalo možnost obstoja združb 
organizmov prisotnih na obravnavanem rečnem odseku pred izgradnjo hidroelektrarne;   
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
SMEIH (slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne 
degradiranosti), je treba ustrezno urediti brežine akumulacijskega bazena s podlago, ki zagotavlja 
različne življenjske prostore za vodne in obvodne organizme;  
- za blaženje poslabšanja stanja predvsem glede na biološka elementa kakovosti ribe in bentoški 
nevretenčarji je treba zagotoviti, da sta izgradnja pregrade in upravljanje izvedena na način, ki v 
največji možni meri omogoča premeščanje sedimentov preko pregrade s t.i. talnim izpustom in 
omogočanje gibanja organizmov, posebej rib. 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
(modulu) saprobnosti (predvsem saprobni indeks za bentoške nevretenčarje), je treba gorvodno 
nad jezovno zgradbo nadzorovati zamuljevanje in kopičenje proda in v primeru nezadostnega 
talnega izpusta proda in mulja iz akumulacijskega bazena zagotoviti ustrezno in sprotno 
mehansko odstranjevanje;  
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
(modulu) saprobnosti (predvsem saprobni indeks za fitobentos), je treba zagotoviti pretočnost v 
akumulacijskem bazenu in s tem preprečiti pojav sekundarne kalnosti zaradi prekomerne 
namnožitve fitoplanktonskih organizmov in morebitno mehansko premeščanje substrata iz 
bazena izvesti hitro, da se prepreči dolgotrajno povečanje sekundarne kalnosti na območju 
zajezitve in dolvodno; 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na element kakovosti posebna onesnaževala, je treba izvajati 
preventivne ukrepe za preprečevanje onesnaženja površinskih voda z nevarnimi snovmi.  
 
Omilitveni ukrepi ob umeščanju novih mHE 
 
Ob umeščanju nove mHE v prostor in pri obnovi oziroma nadgradnji obstoječe male 
hidroelektrarne je treba v času priprave projektne dokumentacije upoštevati sledeče: 
 
- Upoštevati je treba podatke iz vzpostavljene evidence obstoječih objektov mHE in evidence 

vodnih pregrad s poudarkom na možnosti razširitve njihove obstoječe rabe na proizvodnjo 
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električne energije v mHE. Za vzpostavitev obeh evidenc se dogovorijo predstavniki 
Direktorata za energijo in drugih pristojnih institucij. 

- Upoštevati je treba podatke iz evidenc omilitvenih ukrepov, ki se že izvajajo oziroma ki so že 
odrejeni za posamezno mHE. Za vzpostavitev evidenc se dogovorijo predstavniki 
Direktorata za energijo in drugih pristojnih institucij. 

- Upoštevati je treba ukrepe, ki se izvajajo na obstoječih kot tudi načrtovanih objektih mHE 
zaradi izboljšanja sistema nadzora odvzema vode. Kot ustrezna rešitev se izkazujejo 
avtomatski merilniki pretoka, ki podatke posredujejo neposredno na pristojno inštitucijo. V 
primeru padca pretoka pod Qes bi mHE samodejno prenehala z delovanjem, potreben je 
ustrezen izbor tehnologije za mHE, ki dopušča nihanja v obratovanju. Za izvedbo je 
odgovoren investitor. 

- Gradnja novih mHE se izvaja na vodnih telesih v skladu z omejitvami in pogoji za 
hidroenergetsko rabo vode v mHE, pri čemer je treba, če iz presoje vplivov na vode izhaja, 
da omilitveni ukrepi ne bodo preprečili poslabšanja stanja voda, za vsako mHE posebej v 
postopku umeščanja v prostor upravičiti spremembo hidromorfološkega stanja vodnega 
telesa površinske vode in zaradi vplivov te spremembe na biološke, fizikalno-kemijske in 
hidromorfološke elemente kakovosti tudi spremembo ekološkega stanja voda v skladu s 
postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES.  Za izvedbo 
je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Za mHE morajo biti izbrane take tehnike rabe voda (po možnosti pretočen tip 
hidroelektrarne), da so vključno z načrtovanimi omilitvenimi ukrepi hidromorfološke 
spremembe vodnega telesa in spremembe ekološkega stanja kot posledica teh 
hidromorfoloških sprememb na območju hidroelektrarne čim manjše. Za izvedbo je 
odgovoren investitor. 

 
Omilitveni ukrepi v zvezi z izbiro tehnike za proizvodnjo električne energije v mHE 
 
Splošni omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na izbiro tehnike rabe površinske vode za proizvodnjo 
električne energije v mHE, v času priprave projektne dokumentacije so: 
 
- Za proizvodnjo električne energije v mHE je treba vgraditi opremo, ki zagotavlja v skladu s 

stanjem tehnike visok izkoristek pretvorbe vodne energije v električno energijo. Za izvedbo je 
odgovoren investitor. 

- Prednostno se nove mHE umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne infrastrukture, 
namenjeni zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za 
energijo in druge pristojne institucije. 

- Načrtovani dvig proizvodnje energije iz mHE naj se doseže predvsem z umeščanjem novih 
kapacitet na obstoječe lokacije pregrad (ob upoštevanju okoljskih omejitev). Obnova 
obstoječih mHE z namenom zmanjšanja hidro-morfoloških vplivov in povečanja izkoristka 
proizvodnje električne energije v obstoječih mHE ima namreč, v primeru stroškovne 
učinkovitosti, prednost pred gradnjo novih mHE. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za 
energijo in druge pristojne institucije. 

 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
 
Ključno za dolgoročno obnovljivost regionalnih globokih termalnih vodonosnikov je, da vsi 
porabniki termalne vode optimizirajo njen odvzem na najnižjo možno količino ter hkrati 
izrabljeno termalno vodo v največji možni meri vračajo nazaj v vodonosnik, kjer je to možno. 
MOP novelira zakonodajo glede izkoriščanja geotermalne energije, in sicer v skladu s predlogi 
Geološkega zavoda (GeoZS, 2014B): 
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 Treba je urediti vodne pravice za rabo termalne vode in uskladiti v koncesijski pogodbi 
določeno količino odvzete termalne vode z dejansko rabo ter podatkovne baze različnih 
inštitucij.  

 Treba je izvajati nadzor nad rabo vode z uporabniškim (obratovalnim) monitoringom in 
primerjalno analizo rabe s številčnimi kazalniki (t.i. benchmarking) ter skladno z rezultati 
prilagajati obseg vodne pravice. Uporabnike koncesij za rabo termalne vode je treba 
zavezati k vzpostavitvi opazovalnega sistema rabe posameznih vrtin in rednem letnem 
poročanju o stanju. Obstoječi uporabniki termalne vode morajo vzpostaviti monitoring v 
prilagoditvenem obdobju, novi uporabniki pa morajo izpolnjevati vse zahteve pred 
začetkom proizvodnje. Pred pričetkom rabe je treba določiti začetno stanje temperature, 
tlaka in kemijske sestave termalne vode v vodonosniku.  

 Treba je vzpostaviti državni opazovalni sistem izbranih neaktivnih vrtin. Kazalec 

učinkovitosti ukrepa reinjekcije je doseganje oz. preprečevanje poslabšanja dobrega 

količinskega stanja vodonosnika.  

 Vsak porabnik naj zahtevo po reinjekciji upošteva v svojem tehnološkem procesu rabe 
geotermalne vode.  

 Obstoječi porabniki naj pripravijo sanacijski program, v katerem se izvedeta energetska in 
ekonomska analiza rabe termalne vode ter predvidi različne scenarije sanacije, z obveznim 
upoštevanjem reinjekcije in drugimi spremljajočimi ukrepi. Sanacijske načrte je 
prednostno treba pripraviti na območjih z najizrazitejšim poslabšanjem stanja, postopno 
pa na vseh lokacijah.  

 Pri balneološki rabi vode je smiselno sistem reinjekcije nadgraditi s indirektnim 
ogrevanjem bazenov s pomočjo toplotnih izmenjevalcev ter dodajati novo vodo v bazene 
le v količini, ki je zakonsko določena (30 l/dan/kopalca).  

 Prav tako je treba, če je tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno, odpadnim 
geotermalnim vodam pred reinjeciranjem odvzeti dodatno toploto z rabo tehnologije 
toplotnih črpalk. S tem lahko znižamo temperaturo in dosežemo boljše pogoje za 
vtiskovanje (manjša poraba energije).  

 Termični izkoristek termalne vode je treba povečati vsaj na 70%.  

 Pred vračanjem termalno izrabljene vode v geotermalni vodonosnik je treba zagotoviti 
njeno kemično in mikrobiološko neoporečnost.  V kolikor se izkaže, da injeciranje na 
nekem območju ni možno in bodo izpusti še nadalje odvedeni v površinske vode je treba 
upoštevati sledeče: 

 povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode, zato, da je temperaturna razlika 

med izpustom izrabljene termalne vode in vodnim telesom v katerega se ta voda 

odvaja  čim manjša, 

 pred izpustom izrabljene geotermalne vode v površinske vodotoke je treba zagotoviti 
njeno kemično in mikrobiološko neoporečnost. 

 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
 
Uvajanje sistemov izkoriščanja plitve geotermije je treba urediti na zakonodajni ravni in pri tem 
vključiti sledeče zahteve: 

 V letu 2015 bodo izdelana Priporočila / smernice za vrtanje v plitvi geotermiji in bodo 
predana v poskusno uporabo za dobo do dveh let. Priporočila in smernice bodo podlaga 
za določitev „Splošnih pogojev“ in »Posebnih pogojev« za vgradnjo GTČ. (vir: GeoSi, 
2014A). Za izvedbo je odgovoren MOP. 

 Nujna je vzpostavitev evidence geotermalnih toplotnih črpalk. Evidentirane morajo biti 
vse podzemne naprave, ki za pridobivanje geotermalne energije posegajo v tla z vgradnjo 
toplotnih izmenjevalcev. Evidenca naj se vzpostavi na podlagi izdanih dovoljenj za 
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izgradnjo geotermalnih toplotnih črpalk. Za vzpostavitev evidence je zadolžen organ, ki 
bo izdajal dovoljenja za vgradnjo GTČ. 

 Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih toplotnih črpalk tipa voda-voda je obvezno 
vračanje energetsko izkoriščene podzemne vode nazaj v vodonosnike. Za izvedbo je 
odgovoren imetnik vodne pravice. 

 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Narava 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne hidroelektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.  
 
Ob podeljevanju in podaljševanju vodnih pravic za energetsko rabo vodotokov in tudi ob 
pobudah za državne prostorske akte predlagamo, da se vseh parametrov ne določa tako natančno 
kot do sedaj (100% energetska izkoriščenost, natančne lokacije jezovnih zgradb, kote gladine 
zajezene vode), saj izkušnje kažejo, da je v tako ozkih okvirih v procesu načrtovanja potem težko 
zagotoviti ustrezne omilitvene ukrepe.  
 
V primeru poseganj v habitate vrst ali habitatne tipe na Natura 2000 območjih v obsegu, ki 
zahteva njihovo nadomeščanje, bo skladno z novejšo prakso v postopku CPVO na podrobnejši 
planski ravni (DPN, OPPN) vpliv ocenjen kot bistven. V tem primeru je ukrepe (nadomestne 
habitate) možno opredeliti le kot »izravnalne ukrepe« v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, in 
sicer v postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Ob tem 
morajo biti izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji, mora biti na primer dokazano, da ne obstaja 
enakovredna variantna rešitev in da so izčrpane vse druge možnosti. V primeru, ko so na 
območju prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, druga javna korist pa se ne nanaša 
neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oziroma nima koristnih posledic, bistvenega 
pomena za okolje, je treba v postopku pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije.  
 
Izgradnja/prenova in obratovanje hidroelektrarn zaradi razsežnosti posegov povzroča obsežen 
neposreden in daljinski vpliv na funkcionalnost in celovitost naravovarstveno pomembnih 
območij. Najbolj obsežen vpliv ima sprememba vodnega habitata na populacije vodnih 
organizmov in na prostoživeče živali, ki imajo svoj življenjski prostor ob vodi (brežinah, 
prodiščih). Z vidika strateškega umeščanja hidroelektrarn v prostor je pomembno: 

- da se hidroelektrarne v okolje umešča tako, da ne vpliva na prepoznavne značilnosti 
naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja 
Natura, Ramsar območja, IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana 
območja),  

- da se zagotavlja ohranjanje kvalifikacijskih vrst in HT na območju Natura 2000;  

- da so posegi načrtovani na način, da se zagotavlja ohranjanje vodnih in na vodo vezanih 
organizmov ter ohranja ali poveča njihova vrstna pestrost in številčnost; 

- da se zagotavlja ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst in prednostnih HT na 
ožjem in širšem območju posega; 
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- da se zagotovi prehodnost in povezanost vodotokov za vodne organizme; 

- da se v čim večji možni meri ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje 
sedimenta; 

- da se prepreči pojav ali pospeševanje procesov, ki jih je treba naknadno sanirati (kot na 
primer dolvodno poglabljanje struge zaradi spremenjene prodonosnosti); 

- da se ohranja obrežna zarast v čim večji možni meri; 

- da se ohranja naravne ekosistemske značilnosti pritokov in njihova naravna struktura; 

- da se fizikalno kemijskih parametrov (kot so vsebnost hranilnih snovi, temperatura vode, 
hitrost vodnega toka, nasičenost s kisikom), pomembnih za obstoj zavarovanih vrst me 
slabša; 

- da se dela izvajajo na način, da ne vplivajo na stanje vrst (terminske in prostorske 
prilagoditve, uporaba ustreznih materialov in tehnik). 

 
Strateške usmeritve za umeščanje HE nad 10 MW 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega.  

 

 Hidroelektrarne se prednostno umeščajo izven varovanih območij oziroma območij z 
naravovarstvenim statusom. 
V primeru, da jih ni možno umestiti izven območij z naravovarstvenim statusom, se jih v 
prostor umešča na način, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti naravovarstveno 
pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, Ramsar območja, 
IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja).  

 HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na celovitost in povezanost varovanih 
območij.   

 Posegi naj se načrtujejo izven območij naravnih vrednot. V primeru poseganja vanje naj se ne 
prizadene vitalnega dela naravne vrednote.  

 Ob umeščanju HE naj se ohranja habitatne tipe oziroma habitate vrst v takšni meri, da bo še 
zagotovljeno ugodno stanje kvalifikacijskih in ključnih HT/vrst in tudi habitatov zavarovanih 
in ogroženih vrst ter prednostnih HT. 

 V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven habitatov kvalifikacijskih in ključnih vrst. 
V kvalifikacijske habitatne tipe naj se posega v najmanjši možni meri. 

 V drstišča rib naj se ne posega oz. se zagotovi, da drst rib zaradi izvedbe posega ne bo 
motena. 

 Pred gradnjo jezov in ostalih infrastruktur v strugi reke mora biti zagotovljen obvod, ki bo 
omogočil neovirano migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih 
populacij vodnih organizmov.  

 Za nemoteno reprodukcijo rib (migracije v pritoke na drst in obratno) je treba ohranjati 
neovirano prehodnost pritokov rek, še posebej na izlivnih delih. Ohraniti je treba hidrološke 
lastnosti pritokov kot tudi morfologijo struge. Drstišča v pritokih naj se ohranja. 

 Pri umeščanju HE naj se skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu upošteva varstvene 
revirje.  

 Večjo pozornost naj se nameni preprečevanju pojava in povečanja populacij tujerodnih vrst 
rib. 

 Na območjih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov je treba ohraniti ustrezen nivo 
podzemne vode, ki bo omogočil njihov obstoj in ugodno ohranitveno stanje. 

 V čim večji meri naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Po posegu je treba obrežno 
vegetacijo ponovno zasaditi z avtohtonimi vrstami. Trase nasipov naj ne bodo strogo linijsko 
ravne, obojestransko naj se oblikujejo v različnih naklonih in naj bodo razgibane z vmesnimi 
terasami, da bo omogočeno oblikovanje manjših zalivov in tolmunov.  
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 V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje 
sedimenta.  

 Habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravovarstveno pomembnih  habitatnih tipov se 
ne sme poškodovati v taki meri, da bi bila okrnjena njihova celovitost in funkcionalnost.  

 Po potrebi naj se v akumulacijah HE predvidi otok, urejen kot počivališče za prostoživeče 
živali, ki prečkajo vodotok. Obala naj bo položna, otok naj se ne ograjuje. 

 Ob projektiranju hidroelektrarn naj se prioritetno uvajajo nove tehnologije, ki so vodnim 
organizmom bolj prijazne, kot npr. nove rešitve za zagotavljanje neprekinjenih migracij 
vodnih organizmov (dvigala za ribe) in ribam prijazne turbine (»very low head turbine«, 
»Aiden turbine«, »Gorlov helical turbine«, Archimedes hydrodynamic screw turbine«) 
(Guidance document on hydropower…, 2015). Upoštevajo naj se tudi ostale usmeritve, ki 
izhajajo iz navedenega dokumenta ter tudi dokumentov Mednarodne komisije za zaščito reke 
Donave – ICPDR (Hydropower Case Studies…, 2013 in Sustainable Hydropower 
Development…, 2013). 

 Pri projektiranju naj se posebna pozornost nameni Natura 2000 območjem, katerih 
ohranjenost je odvisna od podzemne vode, tudi njenega nivoja, ki ga je treba ohranjati.  
 

Specifični omilitveni ukrepi za HE nad 10 MW 
Specifične omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi posameznih državnih prostorskih načrtov.  
 
Energetska raba reke Mure 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta.  V nadaljevanju so splošne usmeritve za umeščanje: 

 Območje potencialne možnosti rabe reke Mure se omeji na mejni odsek z Avstrijo do 
avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. Možen potencial izkoriščanja je v 
razponu od 0 MW do 53,5 MW.  

 Izbere naj se tak tip hidroelektrarne, ki bo imel najmanjši možen škodljiv vpliv na 
hidromorfološko stanje voda. HE mora zagotavljati pogoje za ohranjanja visoke biotske 
raznovrstnosti in naravnega ravnovesja, zagotavljanje ugodnega stanja ogroženih vrst in 
habitatov in ob odpravi posledic obstoječega obremenjevanja okolja. V največji možni meri 
naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov 
zavarovanih ter ogroženih vrst. Zagotoviti je treba dodatne ciljne raziskave in pridobiti 
natančnejše podatke o pojavljanju nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst. 

 Pred gradnjo jezu in ostale infrastrukture v strugi Mure je treba zagotoviti obvod, ki bo 
omogočil migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij vodnih 
organizmov. 

 Preprečiti je treba nadaljnje poglabljanje struge in zagotoviti ustrezen nivo podzemne vode 
Mure na območjih, kjer bo to potrebno za ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno 
pomembnih habitatov (predvsem poplavnih gozdov, mrtvic, rokavov). 

 Zagotoviti je treba prodonosnost in nastajanje prodišč. 

 Pri umeščanju energetskih objektov je treba upoštevati dogovore meddržavne komisije,  ki 
obravnava porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju). 

 
Izgradnja HE na srednji Savi 
 
HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. V nadaljevanju so splošne usmeritve za umeščanje hidroelektrarn 
na obravnavanem odseku: 
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 V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadol bodo lahko uničene 
obsežne površine naravovarstveno pomembnih HT, zato naj se širitev načrtuje predvsem na 
levem bregu Save, izven POO Kum. 

 Posegi v POV Posavsko hribovje naj se načrtujejo tako, da ne bo motenj na gnezditveni 
habitat velike uharice, črne štorklje, belovratega muharja, sokola selca in planinskega orla. 
Prav tako je treba posebno pozornost nameniti načrtovanju daljnovodov, saj ti ob nepravilni 
umestitvi lahko predstavljajo smrtonosno oviro za ptice.  

 Med naseljem Sava in Mošenik na levem bregu Save naj se ne načrtujejo posegi. V območje 
POO Reber – borovja naj se ne posega, prav tako je treba ohraniti nivo podzemne vode na 
tem območju. 

 Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na Krajinski park Kum, naravni spomenik (NS) 
Greben Krvava peč – Planina, NS Brzice na Savi pri Prusniku, NS Šklendrovec, NS Čebulova 
dolina, NS Završki Čeren, NS Izvir Mitovščice, NS Mitovški slap in NS Soteska Ribnika je 
treba upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96), s 
katerim so praviloma prepovedani vsi posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili 
zavarovano območje. 

 Zagotoviti je treba ohranitev populacije raka koščaka, ki se nahaja v reki Savi. 

 Zagotoviti je treba ohranitev populacij zavarovanih in ogroženih vrst rib in obloustk. 

 
HE na ljubljanskem in litijskem delu srednje Save 
Enega od prvih poskusov revitalizacije porečja, kjer so v praksi uporabljene tehnične rešitve za 
ponovno vzpostavitev celovitosti habitata, predstavlja Life projekt Vzpostavitev prehodnosti 
pritokov Donave za sulca (Re-opening the Danube tributaries for the rare Danube salmon),  cit. 
15. julij 2016:   
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/rivers/01case_hucho.ht
ml. V projektu niso podane rešitve glede ohranjanja habitata sulca, predlog ukrepov za izboljšanje 
obstoječega stanja na območju srednje Save pa je bil podan v okviru ciljnega raziskovalnega 
programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer v študiji z naslovom »Izdelava 
strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save« (Sušnik 
Bajec in sod., 2016). 
 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. V nadaljevanju navajamo usmeritve za nadaljnje načrtovanje HE 
na ljubljanskem in litijskem delu srednje Save: 

 Hidroelektrarne naj se prioritetno umesti izven območja POO Sava Medvode – Kresnice. 

 Pred izvedbo HE na litijskem delu srednje Save je treba preučiti ukrepe za izboljšanje stanja 
na območju srednje Save, ki so predlagani v Strokovnih podlagah za ohranjanje habitata in 
populacije sulca na območju srednje Save (Sušnik Bajec in sod., 2016). 

 Na odseku med Medvodami in sotočjem Save z Ljubljanico je treba ohraniti habitat sulca 
(POO Sava Medvode–Kresnice in POO Ljubljanica–Gradaščica–Mali Graben). Tehnične 
rešitve (za zagotavljanje zadostne hitrosti vodnega toka, ki predstavlja tej vrsti enega od 
osnovnih življenjskih pogojev, omogočena popolna prehodnost jezovnih zgradb in izlivnih 
delov pritokov ob vseh hidroloških razmerah ter s skrbnim načrtovanjem preprečena 
možnost doseganja previsokih temperatur vode v poletnem času v vseh slojih), s katerimi bi 
zagotovili obstoj sulca na tem območju, še niso znane. 

 
Obnova in doinstalacija HE Moste 2, 3 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. Ključne usmeritve za načrtovanje obnove in doinstalacije HE 
Moste: 
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 Na območjih naravnih spomenikov, ki so zavarovane z Odlokom o razglasitvi povirij, 
močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Uradni list RS, št. 90/98) in na njihovem 
vplivnem območju naj se posegov ne načrtuje. Izvedba obnove in doinstalacije HE Moste, ki 
bi posegla v zavarovano območje, bi imela obsežen negativen vpliv. Natančna presoja bo 
izdelana v sklopu presoje sprejemljivosti na ravni državnega prostorskega načrta in posega, 
vendar je treba poudariti, da bodo verjetno potrebni obsežni omilitveni ukrepi. Taki ukrepi 
se, če je možno, opredelijo kot "izravnalni ukrepi" v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, 
če so izpolnjeni pogoji za izpeljavo postopka prevlade druge javne koristi. Postopek prevlade 
je možno izvesti le, če je dokazano, da variantna rešitev ne obstaja in je izvedba izravnalnih 
ukrepov možna. V primeru, ko se druga javna korist ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in 
javno varnost oz. nima koristnih posledic bistvenega pomena za okolje in so na območju 
prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, je treba pridobiti predhodno mnenje Evropske 
komisije. 

 Posegi in dejavnosti naj se na naravnih vrednotah ne načrtujejo. Če ni drugih prostorskih ali 
tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti izven območij naravnih 
vrednot, se lahko na območju naravnih vrednot posegi izvajajo le na način, da se ne uničijo, 
poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za 
naravno vrednoto. 

 
Usmeritve za umeščanje mHE v prostor 
 
OPOZORILO: Sloj lokacij mHE, predstavljen v Analizi omejitev umeščanja hidroelektratrn z vidika varstva 
varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015), ni neposredna podlaga za umeščanje mHE. Ocenjena 
primernost umeščanja predstavlja predvsem oceno, kje lahko investitor pričakuje več omejitev ali zahtevnejše 
omilitvene ukrepe in kje manj, kar pa ne pomeni, da je samo na podlagi  ocenjene primernosti lokacij mHE lahko 
umeščena na posamezno lokacijo. Analiza primernosti ni bila presojana v okviru tega okoljskega poročila. 
 
Splošne usmeritve 
Usmeritve so povzete iz študije Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektratrn z vidika varstva 
varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). V največji možni meri naj se, z namenom 
zagotavljanja čim manjših negativnih vplivov na naravo, razvoj mreže mHE izvede na način, da 
imata nadgradnja in posodobitev obstoječih, že delujočih mHE in revitalizacija obstoječih, 
nedelujočih mHE,  prednost pred ureditvijo novih mHE, ki pa naj bodo vezane na obstoječe 
objekte (jezove in pregrade) v vodotokih. 
 
Splošen pristop (prednostni vrstni red): 
1. nadgradnja obstoječih, delujočih mHE (prenova tehnologije energetske izrabe) 
2. revitalizacija nedelujočih 
3. ureditev obstoječih objektov (pregrad) za hidroenergetsko izkoriščanje  
 
Neodvisno od izbranega pristopa ali tehnološke rešitve je treba z vidika varovanja narave 
upoštevati sledeče osnovne zahteve: 

 V vodotoku mora biti ves čas zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok v skladu s predpisi na 
področju urejanja voda in stalna omočenost jezov. 

 Objekti morajo biti izvedeni na način, da zagotavljajo prehodnost za vodne organizme. 

 Izbrana tehnologija in način izvedbe mora preprečevati poškodbe rib in drugih vodnih 
organizmov. 

 
Usmeritve za obstoječe mHE 
Obnova malih hidroelektrarn, ki že obratujejo, po navadi ne povzroča dodatnih negativnih 
vplivov na okolje. Zato za obnovo obstoječih delujočih elektrarn, ki imajo veljavno koncesijo ali 
vodno dovoljenje, na splošno velja, da je primernejša od gradnje novih objektov. Poleg tega 4. 
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odstavek 7. člena energetskega protokola Alpske konvencije določa, da je ponovno odprtje 
nedelujočih elektrarn ustreznejše, kot gradnja novih objektov. Kljub temu pa je treba redno 
preverjati, če bi bilo z uporabo dobre prakse mogoče ublažiti nadaljnje negativne vplive in doseči 
boljšo usklajenost z obstoječo okoljsko zakonodajo. 
 
Usmeritve za obstoječe mHE: 

 Objektom, ki se nahajajo na območjih z naravovarstvenim statusom, kjer je s predpisom 
prepovedano izkoriščanje vodotokov v hidroenergetske namene, se vodnih pravic praviloma 
ne dodeljuje in ne podaljšuje. Pred morebitnim podaljšanjem vodne pravice je treba natančno 
preveriti možne negativne vplive in uskladiti predpise, ki prepovedujejo izkoriščanje 
vodotokov. 

 Za obstoječe male HE naj se ob podeljevanju vodne pravice preveri in analizira ali tehnologija 
in ukrepi ustrezno zmanjšujejo negativne vplive na naravo in so zagotovljeni ustrezni pogoji, 
ki omogočajo doseganje okoljskih ciljev območij z naravovarstvenim statusom. 

 Izvajati naj se začne ustrezen nadzor obstoječih mHE. Skladno z Uredbo o podporah 
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (11. člen) naj se v primeru, da 
proizvodna naprava OVE ne upošteva omejitev glede ekološko sprejemljivega pretoka, 
odločba o dodelitvi podpore razveljavi, pogodba o zagotavljanju podpor pa preneha veljati. 
Taka proizvodna naprava OVE ni upravičena do vnovične pridobitve odločbe o dodelitvi 
podpore. Skladno z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov 
energije naj se podpore izplačajo le za količino električne energije, ki je proizvedena z 
zagotavljanjem ekološko sprejemljivega pretoka vodotoka. 

 Skladno z 19. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu se objekte, ki nimajo urejenega 
ustreznega dvosmernega prehoda za vodne organizme, ustrezno rekonstruira.  

 Male HE naj se prioritetno umešča izven območij z naravovarstvenim statusom. Na 
vodotoke, ki imajo status hidrološke, geomorfološke, zoološke ali ekosistemske naravne 
vrednote (organizmi, vezani na vodno okolje) naj se mHE ne umešča oziroma se jih umešča 
le takrat, kadar je mogoče zagotoviti, da se lastnosti naravnih vrednot ne okrnijo. Umeščanje 
posegov na zavarovana območja je sprejemljivo le pod pogojem, da tovrsten poseg ni v 
nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja. Male HE naj se na vodotoke, 
ki so del območij Natura 2000 in so habitat kvalifikacijskih vrst, vezanih na vodo, praviloma 
ne umešča.  

 Obstoječe mHE naj se posodobi in nadgradi, pri čemer naj bo poleg tehnične nadgradnje 
zaradi izboljšanja učinkovitosti izrabe, poudarek nameni tudi sprejemljivosti tehnologije z 
vidika vplivov na vodne organizme. 
 

Usmeritve za nove mHE 
Pri iskanju potencialnih novih lokacij, ki bi bile primerne za hidroenergetsko rabo, je treba še 
pred oceno primernosti z vidika varstva okolja in narave preveriti ustreznost z vidika 
hidropotenciala. Najbolj ustrezne lokacije so tiste, ki imajo visok hidroenergetski potencial in so 
hkrati locirane izven območij z naravovarstvenim statusom. 
 
Ko bodo znani podatki o hidroenergetskem potencialu vodotokov v Republiki Sloveniji, je treba 
izdelati analizo omejitev umeščanja mHE, ki bo vključevala tako oceno primernosti lokacij z 
vidika hidroenergetskega potenciala, kot tudi ustreznost z vidika vplivov na varstvene cilje 
območij. Upoštevati je treba tudi obstoječe odvzeme vode in predhodno določene ekološko 
sprejemljive pretoke.    
 
Novih mHE naj se ne umešča na sledeča območja: 

 Postavitev mHE na območju voda posebnega pomena skladno z Uredbo o določitvi voda 
posebnega pomena ni dovoljeno, obstoječe neprehodne pregrade v vodotokih pa je treba 
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ustrezno sanirati. V teh vodotokih niso dovoljeni nobeni posegi ali dejavnosti, ki bi lahko 
poslabšali ugodno stanje ohranjenosti domorodnih ribjih vrst in stanje voda. 

 Prav tako ni dovoljeno umeščanje mHE na tista zavarovana območja, kjer je tovrsten poseg 
v nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja. 

 Pri umeščanju mHE naj se skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu upošteva varstvene 
revirje in drstišča. 

 
Usmeritve za nove mHE: 

 Prednostno naj se izkoriščanje hidroenergetskega potenciala usmeri v: 
o lokacije, ki so izven območij z naravovarstvenim statusom; 
o objekte, ki se jim doda funkcija rabe vode za hidroenergetske namene v okviru 

večnamenskih objektov in obstoječe infrastrukture (npr. nadgradnja sistema za rabo 
pitne vode ipd.) in na splošno ne predstavljajo dodatnih obremenitev z vidika vplivov 
na naravo; 

o lokacije na odsekih vodotokov, ki so morfološko že močneje degradirani (regulacije, 
pregrade...) in se s posegom stanje na vodotoku lahko izboljša v smislu renaturacije in 
prehodnosti vodotoka; 

o objekte, kjer se v okviru potrebnih obsežnejših obnovitvenih del izvede tudi posege, 
ki zmanjšujejo vplive na naravo (podrtje neprehodnega jezu in vzpostavitev drče, ki 
omogoča zveznost vodotoka, izgradnja prehodov za vodne organizme, umestitev 
sistema za nemoteno premeščanje naplavin, postavitev naprav za spremljanje 
ekološko sprejemljivega pretoka brez vpliva s strani lastnika, renaturacija brežin); 

o objekte, ki bodo izvedeni za potrebe zmanjševanja poplavne ogroženosti in se z 
dodatno funkcijo objekta stanje habitatov vrst in habitatnih tipov ne bo bistveno 
poslabšalo.  

 V primeru poseganja v naravne vrednote (hidrološke, geomorfološke, zoološke in 
ekosistemske) je treba upoštevati: 

o Na vodotoke, ki imajo status hidrološke, geomorfološke, zoološke ali  ekosistemske 
naravne vrednote (organizmi, vezani na vodno okolje) naj se mHE ne umešča 
oziroma se jih umešča le takrat, kadar je mogoče zagotoviti, da se lastnosti naravnih 
vrednot ohranijo. Pri načrtovanju se upošteva, da je potrebno ohranjati dinamiko 
vodotoka, prodonosnost, povezanost in prehodnost za vodne organizme, naravno 
strukturo struge in brežin, zadostno količino vode ter sklenjeno lesno obrežno 
vegetacijo. 

 V primeru poseganja na »vodna« Natura 2000 območja je treba upoštevati: 
o Male HE naj se na vodotoke, ki so del območij Natura 2000 in so habitat 

kvalifikacijskih vrst, vezanih na vodo, praviloma ne umešča. Kadar gre za objekte, ki 
se jim doda funkcija rabe vode za hidroenergetske namene, ali se z umestitvijo mHE 
stanje na vodotoku lahko izboljša v smislu renaturacije in prehodnosti vodotoka, je 
umestitev možna ob upoštevanju naslednjih usmeritev: 

 V ključne dele habitatov kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov se ne posega. 

 Ohranja se povezanost subpopulacij kvalifikacijskih vrst na območju Natura 
2000 in povezanost z drugimi populacijami na območju njene razširjenosti v 
biogeografski regiji. 

 Ohranja se celovitost in raznolikost habitata kvalifikacijski vrst, vključno z 
ohranjanjem struktur, ki jih vrsta potrebuje za preživetje in uspešno 
razmnoževanje. 

 Ohranja oziroma izboljšuje se kakovost habitata oziroma tistih lastnosti 
habitata, ki prispevajo k ugodnemu ohranitvenemu stanju vrste na območju. 

 Ohranja se vodnatost vodotokov in prepreči prekomerno odvzemanje vode. 
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 V primeru pomanjkanja podatkov o populaciji in stanju habitata 
kvalifikacijskih vrst, vplivov posega ni mogoče presoditi na podlagi 
objektivnih in z dokazi podprtih ugotovitev. Zato naj investitor pred 
postopkom izdaje vodnega dovoljenja in mnenja o določenem ekološko 
sprejemljivem pretoku (Qes) oz. pred izvedbo presoje sprejemljivosti v 
postopku izdaje naravovarstvenega soglasja za poseg, pridobi potrebne 
podatke o populaciji in ohranjenosti habitata kvalifikacijskih vodnih vrst. 
Strokovne podlage naj obsegajo podatke o vrstah, na katere je možen vpliv 
gorvodno in dolvodno od lokacije mHE, ter opis konkretnih tehničnih rešitev 
za omilitev vplivov posega. 

 V primeru poseganja v katerokoli Natura 2000 območje je treba upoštevati: 
o Posegi v prodišča in ostale ureditve (tudi izven obvodnega prostora) ne smejo 

poslabšati stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na območju 
posega kakor tudi ne habitatov zavarovanih in ogroženih vrst. Celovitost in 
raznolikost habitata kvalifikacijskih vrst mora biti ohranjena, vključno s strukturami, 
ki jih vrste potrebujejo za preživetje in uspešno razmnoževanje. V ključne dele 
habitatov kvalifikacijskih vrst se ne posega. 

 Pri vseh novih mHE (ne glede na lokacijo) je treba upoštevati tudi sledeče: 
o Ohranja naj se povezanost posameznih odsekov vodotoka, (mHE naj imajo urejene 

ustrezne prehode za vodne organizme). Talni pragovi in jezovi morajo tudi ob nizkem 
vodostaju omogočati prehajanje rib. 

o Utrditve brežine v območju objekta mHE naj se omejijo na najmanjši potrebni obseg 
in izvedejo sonaravno z uporabo avtohtonega materiala. 

o Po 12. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja 
ekološko sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09) mora imetnik vodne 
pravice zagotoviti dnevno ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se 
lahko ugotovi, da so bile v vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede ekološko 
sprejemljivega pretoka. 

 
Usmeritve glede izbora tehnologije mHE 
V nadaljevanju navajamo usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri izboru tehnologije in izvedbi 
novih in nadgradnji ali rekonstrukciji obstoječih mHE: 

 V vodotoku je treba ves čas zagotavljati ekološko sprejemljivi pretok in omočenost jezu. 
Pretok naj bo prilagojen naravnim hidrološkim razmeram in naj omogoča nihanja vodostaja 
skozi leto. Tehnologija naj bo projektirana na mesečni ekološko sprejemljiv pretok in mora 
omogočati dober izkoristek v širokem razponu pretokov. Obratovanje mHE mora biti 
usklajeno s trenutnimi pretoki vodotokov in predpisanim ekološko sprejemljivim pretokom. 
Jez, odvzemni kanal, zapornice in ostale objekte je treba načrtovati in izvesti na način, da bo 
tudi v primeru okvare zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok, oziroma da bo onemogočen 
prekomeren odvzem vode. 

 Izbrana tehnologija mora omogočati prehajanje vodnih organizmov. Ribja steza mora biti 
projektirana v sodelovanju s strokovnjakom za ribe na način, da bo funkcionalna za vse 
prisotne vrste, v vseh razvojnih fazah in obdobjih leta ter bo omogočala prehajanje vodnih 
organizmov v obe smeri. 

 Turbine morajo biti nameščene in izvedene na način, ki bo preprečeval poškodbe rib in 
drugih vodnih organizmov. 

 Med obratovanjem naj se zagotavlja monitoring funkcionalnosti ribjih prehodov. 

 V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika vodotoka, prodonosnost oziroma odlaganje 
sedimenta. 

 Iztok iz mHE je treba predvideti tako, da se voda po najkrajši poti vrne nazaj v vodotok. 
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 Preusmeritev vode naj ne povzroči bistvenih sprememb vodnega režima v vodotoku. 

 Izgradnje novih derivacijskih mHE ne priporočamo. Izjema so obstoječi objekti mHE, ki 
imajo že izvedene mlinščice. Zacevljenje vodotokov ali njihovih delov ni dopustno.  

 Preveri naj se možnost izvedbe, povezane z infrastrukturo t.i. večnamenske elektrarne, 
(integrirane v sistem dovajanja pitne vode, odvajanje odpadnih voda ali namakalnega 
omrežja). Ta tip malih hidroelektrarn se nahaja znotraj omrežij, katerih glavni cilj ni 
proizvodnja elektrike; za namene hidroelektrične proizvodnje pa izkoriščajo vodo, ki je že bila 
uporabljena za druge namene in je ne odvajajo. V primerjavi z rečnim tipom je proizvodnja 
energije pri teh elektrarnah majhna, vendar na splošno ne predstavljajo dodatnih obremenitev 
za naravo. 

 Priporočamo uvedbo direktnega, stalnega monitoringa v okviru katerega se bodo meritve 
pretoka izvajale avtomatsko in kontinuirano – vse leto. Podatke o pretoku (pred zajezitvijo 
oz. lokacijo odvzema vode, na jezu in za jezom oziroma lokacijo izpusta vode) se bi preko 
avtomatskega prenosa podatkov sporočalo direktno na pristojno inštitucijo. 

 
Pri umeščanju mHE naj se upošteva tudi (Mnenje ZRSVN, št. 8-II-202/7-O-15/TK, 26. 11. 
2015): 

 predpise s področja upravljanja z vodami, ki omejujejo podeljevanje vodnih pravic za 
proizvodnjo električne energije na podlagi velikosti prispevnega območja ali vrednosti 
sQnp; 

 razpoložljive podatke o količinah vode in izločiti lokacije, kjer ni zadostnih kapacitet vode 
(npr. hudourniške pregrade, kjer voda v sušnih mesecih sploh ne teče po površju); 

 območja že izkoriščenih potencialov na podlagi določenega Qes; 

 natančneje je treba upoštevati akte o zavarovanju zavarovanih območij; 

 lokacije obstoječih pregrad, namenjenih obstoječi ali novi hidroenergetski rabi, je treba 
preveriti z vidika združljivosti z varstvenimi cilji, določenimi s Programom upravljanja 
območij Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2015–2020. 

 
Ministrstvo za infrastrukturo zagotovi ustrezen prenos omilitvenih ukrepov v pravne akte. Za 
izvedbo omilitvenih ukrepov sta zadolžena investitor in projektant, izvedbo nadzira Ministrstvo, 
pristojno za okolje in ZRSVN.  
 
Sončna energija 
Praviloma se sončne elektrarne in tudi koncentratorje, če je tehnično izvedljivo, namešča le na 
objekte,  vsekakor pa na način, da to ne bo samostojna prostorska ureditev v prostoru, temveč 
del celovite prostorske ureditve (npr. v sklopu degradiranega območja kamnoloma, deponije, 
zapuščenega industrijskega kompleksa, parkirišča in podobno). Postavite sončnih elektrarn in 
koncentratorjev na območja, pomembna za ohranjanje naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti, ni dovoljena. Ukrep upošteva izdelovalec plana/projektant. Nadzor nad izvedbo 
v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. 
 
Vetrna energija 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Za izvedbo je odgovoren 
pripravljavec prostorskega akta (naročnik), nadzor pa v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje izvajata Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN ter v času izdaje 
okoljevarstvenih soglasij za poseg ARSO. 
 
Strateške usmeritve za umeščanje vetrnih elektrarn 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega.  
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Neprimerne lokacije za umestitev vetrnih elektrarn so: zavarovana območja, POV območja, 
osrčje EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Stojišč vetrnic naj se ne 
načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na območju tlorisov nad 
znanimi jamskimi rovi. 
 
Vetrne elektrarne naj se prioritetno umešča na tista potencialna območja VE, ki ne obsegajo 
močno občutljivih območij za ptice (Bordjan in sod., oktober 2012).  
 
Za potencialna območja VE je treba pred umeščanjem v prostor zagotoviti sledeče: 

 z ustreznim monitoringom evidentirati preletne koridorje ptic na območju VE, 

 evidentirati pomembna gnezdišča ogroženih vrst v neposredni bližini, 

 evidentirati prehranjevalne koridorje netopirjev na območju, 

 opraviti raziskave o vplivu VE na velike zveri, 

 kartirati habitatne tipe na prizadetem območju, 

 ugotoviti ali bodo ohranjene lastnosti, zaradi katerih so bili deli narave opredeljeni kot 
naravne vrednote. 

 
Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je treba v okviru celovite presoje vplivov na okolje 
presoditi vpliv posameznih stojišč na floro, favno in HT. Stojišča je treba načrtovati izven 
pomembnih območij za kvalifikacijske vrste in izven strnjenih območjih kvalifikacijskih HT.  
 
Pri načrtovanju se je treba v največji možni meri izogniti poseganju v habitate zavarovanih in 
ogroženih vrst in prednostne habitatne tipe ter preprečiti negativne vplive nanje. 
 
Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo 
ohranitvenih možnosti ptic. Priporočila na podlagi mednarodnih izkušenj so: 

 elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki so zavarovana zaradi ptic (POV, 
IBA območja, tudi narodni park in krajinski parki, naravni rezervati, razglašeni prvenstveno 
zaradi ptic…), 

 elektrarn naj se načeloma ne postavlja na območjih, ki jih redno preletava večje število ptic 
(masovno obiskane selitvene poti, še posebej zožine (bottle neck areas), 

 elektrarne naj se načeloma ne postavljajo v bližini habitatov populacij ogroženih vrst ptic, tudi 
če območja niso formalno zavarovana, 

 pred postavitvijo je treba proučiti vse možne alternativne lokacije in ugotoviti, kje je vpliv 
najmanjši, 

 ugodno je, če se popiše ptice na vseh potencialnih območjih postavitve vetrne elektrarne, da 
se ugotovijo realne naravovarstvene razlike med območji. Vsekakor je treba popise izvesti 
vsaj na območju, predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega velikega 
potencialnega vpliva načrte prilagoditi, 

 popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in v času preleta, zato se morajo 
izvajati najmanj eno leto, optimalno dve, 

 pri oceni vpliva je treba upoštevati tudi vpliv pripadajoče infrastrukture, kot tudi daljinski 
vpliv na območja, ki so omenjena v prvih treh alinejah tega poglavja, 

 popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
 
Pri načrtovanju je priporočljivo, da se stojišča vetrnih elektrarn umešča izven varovanih območij 
in vsaj 1000 m od meje varovanih območij (območje daljinskega vpliva po Pravilniku o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja). Prostorske 
rešitve morajo biti načrtovane na način, da se na območju ohranja ugodno stanje varovanih vrst 
in habitatnih tipov. Ohranja se kvaliteta habitatov, vključno s posebnimi strukturami habitata, ki 
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so pomembne za posamezne vrste in habitatne tipe. Ohranja se celovitost in povezanost habitata 
ter povezanost populacij z drugimi populacijami na širšem območju. 
 
Pri izboru oblike in načina delovanja vetrnih elektrarn naj se upoštevajo nove tehnologije in 
rezultati raziskav glede njihovega vpliva na najbolj ogrožene živalske skupine – ptice in netopirje. 
Glede na značilnost posameznega tangiranega območja se oceni primernost alternativnih 
tehnologij izvedbe vetrnic in izbere tisto tehnologijo, ki predstavljajo manjšo nevarnost trkov s 
pticami in netopirji. 
 
Stojišča vetrnic naj se prvenstveno umešča zunaj območij, ki bi lahko bila problematična zaradi 
trkov s pticami in netopirji. V primeru, da se po postavitvi vetrnic vseeno izkaže, da so trki 
pogosti, naj se preveri možnost namestitve odvračal (ultrazvočna odvračala, nameščanje radarjev 
in senzorjev na vetrne elektrarne z namenom zaznavanja netopirjev in jat ptic, namestitev UV luči 
na turbine ipd.) ali prepovedi obratovanja v obdobju sezonskih migracij. Ustrezen način predlaga 
strokovnjak za posamezno skupino. 
 
Specifični omilitveni ukrepi za potencialna območja VE: 
Specifične omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi posameznih državnih prostorskih načrtov.  
 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v 
potencialna območja za vetrne elektrarne je treba upoštevati (vir: Celovit pregled potencialno 
ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, avgust 2015): 
 
1. Omilitveni ukrepi za območje Porezen - Podbrdo: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja: 
Milpoh in Vojspoh (evid.št. 2172), Driselpoh – soteska (evid.št. 1534), Zajtel grapa (evid.št. 
1553), Selška Sora (evid.št. 272) in Zapoška – soteska s slapovi (evid.št. 635), Lajtna grapa 
(evid. št. 2140) in ostalih območij naravnih vrednot; 

 zaradi strmega terena in močne erozije naj se posegov ne načrtuje tudi na vplivnem območju 
naravnih vrednot, 

 posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000 POO: Podbrdo-Skalovje (ID.št. 
SI3000277) in POO Idrijca s pritoki (ID št. SI3000230), območij naravnih spomenikov: 
Cerkno – soteska potoka Zapoška (ID.št. 389) in Kuk - rastišče kr. popkorese (ID.št. 417), ki 
so znotraj potencialnega območja; 

 pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja naj se upošteva Odlok o razglasitvi kulturnih 
in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list 
SRS, št. 16/86, 56/93) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter 
naravnih znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova 
Gorica in Tolmin, št. 5/90); 

 v rastišče kratkodlakave popkorese poseganje ni dovoljeno; 

 raziskati je treba vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba ter ugotoviti morebitne 
preletne in selitvene koridorje ujed; 

 raziskati je treba vpliv na ruševca in kotorno; 

 intenzivne usmerjene raziskave ptic na terenu morajo potekati najmanj eno leto, izsledke 
raziskav je treba upoštevati pri načrtovanju posegov; 

 zagotoviti mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 

 evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč 
vetrnic); 
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 preveri naj se prisotnost varovanih habitatnih tipov in potencialni vpliv spremljajočih 
posegov vanje. 

 
2. Omilitveni ukrepi za območje Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 

 posege naj se načrtuje izven območij hidroloških in ekosistemskih naravnih vrednot znotraj 
potencialnega območja: Lučica s pritoki (evid.št. 506) in Dreta s pritoki (evid.št. 4481) in 
ostalih območij naravnih vrednot; 

 posege naj se načrtuje izven območja POO Dreta (ID št. SI3000360); 

 ohraniti je potrebno naravni spomenik Slap – Cuc znotraj potencialnega območja. Pri 
posegih, ki lahko vplivajo na spomenik se upošteva Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti 
ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87); 

 ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri 
načrtovanju posega; 

 natančno naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju 
posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

 
3. Omilitveni ukrepi za območje Špitalič - Trojane - Motnik: 

 posege naj se načrtuje izven POO Bolska (ID.št. SI3000361); 

 posege naj se načrtuje izven območij geoloških naravnih vrednote: Tabor pri Špitaliču 
(evid.št. 4917) in Špitalič – nahajališče fosilov (evid.št. 5306) in ostalih območij naravnih 
vrednot; 

 ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri 
načrtovanju posega; 

 preveriti je treba prisotnost varovanih gozdnih HT in oceniti vpliv nanje. 
 

4. Omilitveni ukrepi za območje Mrzlica: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in izven zavarovanih območij narave 
znotraj potencialnega območja (Krajinski park Mrzlica, zavarovana območja: Lipe pri cerkvi 
sv. Lenarta, Bukev blizu cerkve sv. Lenarta, Hribarjeva tisa (II) v Mariji Reki, Hribarjeva tisa 
(I) v Mariji Reki in Otavnikov kostanj v Veliki Reki); 

 pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) in Odlok o razglasitvi 
dendroloških spomenikov in spomenikov oblikovane narave v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 
40/97,78/98); 

 razišče naj se vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno opazovanje 
vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej 
stojišč vetrnic); 

  v času projektiranja je treba evidentirati preletne koridorje ptic in pomembna gnezdišča 
ogroženih vrst na območju, ki naj služijo za izhodišče pri načrtovanju umeščanja vetrnic 
znotraj predlaganega območja; 

 posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in 
habitatnih tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, 
slemena, vrhovi, planje itd. 

 
5. Omilitveni ukrepi za območje Golte: 

 posege naj se načrtuje izven naravnih vrednot znotraj potencialnega območja in zavarovanega 
območja narave Visočnikov javor; 
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 pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje 
(Ur. l. SRS, št. 27/87); 

 ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri 
načrtovanju posega; intenzivne usmerjene raziskave ptic morajo potekati vsaj eno leto;  

 natančneje naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov 
(še posebej stojišč vetrnic); 

 VE se umešča izven strnjenih gozdnih površin; 

 posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in 
habitatnih tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, 
slemena, vrhovi, planje itd. 

 
6. Omilitveni ukrepi za območje Črni vrh - Zaloška planina: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 

 raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, divjega petelina in ruševca - v ta namen 
je priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

 ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri 
načrtovanju posega; 

 zagotovi naj se mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 

 VE se ne postavlja v strnjene gozdne površine, na mokrišča, rastišča redkih in ogroženih 
rastlinskih vrst in habitatnih tipov; 

 VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, 
slemena, vrhovi, planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 

 
7. Omilitveni ukrepi za območje Velika gora: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 

 razišče naj se vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in sršenar. V ta namen je 
priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; 

 preuči naj se selitvene koridorje in vpliv na divjega petelina; 

 evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta; 

 zbere naj se podatke o velikih zvereh oz. opravi raziskave na celotnem območju in ovrednoti 
vpliv nanje; posegi se morajo ključnim delom habitatov izogniti; 

 izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic). 

 
8. Omilitveni ukrepi za območje Novokrajski vrhi: 

 posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000: POO Sušački, Smrdejski in Fabski potok 
(ID.št. SI5000258) in območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja; 

 v zavarovano območje Drevje pri cerkvi v Sušaku, ki se nahaja znotraj potencialnega 
območja, naj se ne posega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Odlok o 
naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Primorske novice – uradne 
objave, št. 6/69); 

 evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

 ugotoviti je treba preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega; 
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 upošteva naj se območji Natura 2000: POV Dolina Reke in POO Reka, ki sta v širšem 
območju, treba je preprečiti onesnaženje vodotokov in podzemnih jamskih sistemov; 

 podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 

 podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 
štorkelj, gosi in ujed. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov 
občutljivih vrst v trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi 
ugotovitev raziskav. 

 
9. Omilitveni ukrepi za območje Hrpelje-Slope-Mrše: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 

 evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta; Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav. Posebna pozornost 
naj se nameni netopirjem, ki imajo zatočišče in kotišče v cerkvi sv. Štefan v Brezovici; 

 razišče naj se vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na 
terenu vsaj dve leti; 

 izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic); 

 vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na 
območju tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali 
onesnaženje podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

 podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 

 podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 
štorkelj, gosi, ujed (zlasti kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba in velike 
uharice). Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v 
trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev 
raziskav; 

 pred začetkom projektiranja naj se kartira območja negozdnih habitatnih tipov in rastišča 
kukavičevk. Posege naj se prilagodi rezultatom. 

 
10. Omilitveni ukrepi za območje Senožeška Brda: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 

 pri podrobnem umeščanju na območju Selivca je treba upoštevati območja Natura 2000 
POO: Kras (ID.št. SI5000267) in Natura 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023) znotraj 
potencialnega območja; 

 posege na območju Natura 2000 POO: Vrhe nad Rašo (ID.št. SI5000229) in območju Natura 
2000 POO: Dolina Vipave (ID.št. SI5000226) znotraj potencialnega območja naj se načrtuje 
tako, da se ohrani celovitost in povezanost habitatov kvalifikacijskih vrst; 

 v prezimovališča in počivališča kvalifikacijskih vrst netopirjev se ne sme posegati, stojišč VE 
naj se ne načrtuje v radiu 1000 m od prezimovališč in počivališč; 

 evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na 
območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj 
enega leta, prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

 razišče naj se vpliv na kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba ter tudi na 
veliko uharico, belo štorkljo in gosi. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu 
vsaj dve leti. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih 
vrst v trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev 
raziskav; 

 izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic); 
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 območje je znotraj vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame, preprečiti je treba 
onesnaženje podzemnih jamskih sistemov; 

 pri posegih, ki vplivajo na zavarovano območje Brestovica pri Povirju - Petnjak znotraj 
potencialnega območja, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov na območju občine Sežana (Primorske novice – uradne objave, št. 
13/92, Uradni list RS, št. 68/95); 

 podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 

 izvede naj se kartiranja negozdnih habitatnih tipov in rastišča kukavičevk, kjer to še ni bilo 
izvedeno. Posege naj se prilagodi rezultatom. 

 
11. Omilitveni ukrepi za območje Grgar - Trnovo: 

 vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju 
tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali 
onesnaženje podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

 evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na 
območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj 
enega leta, prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

 razišče naj se vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec in beloglavi jastreb. V ta 
namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; Podrobneje naj se preveri 
sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst ptic - ujed. Presoja naj 
temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov ujed v trajanju enega ali dveh let. 
Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

 izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic). 

 
12. Omilitveni ukrepi za območje Banjšice - Lokovec: 

 posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in zavarovanega območja Banjšice, 
Brezno na Vodicah; 

 pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova 
Gorica (Uradno glasilo občine Nova Gorica, št. 8/85); 

 razišče naj se vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, sokola selca in beloglavega jastreba. 
V ta namen je priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti; 

 izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

 podrobneje naj se preveri sprejemljivost stojišč VE z vidika varstva netopirjev. Presoja naj 
temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav zatočišč, prehranjevalnih habitatov, preletnih in 
selitvenih poti, višine preletov v trajanju vsaj enega koledarskega leta. Prostorske ureditve naj 
se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

 vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju 
tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali 
onesnaženje podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje. 

 
Biomasa 
/ 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 

 Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih ogrevalnih sistemov je treba vzpostaviti vračanje 
energetsko izkoriščene termalne vode nazaj v geotermalne vodonosnike. 
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 Pri obstoječih izpustih naj se preveri možnost uvedbe reinjeciranja. V kolikor reinjeciranje ni 
možno, je treba  povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode zato, da je, temperaturna 
razlika med izpustom izrabljene termalne vode in vodnim telesom v katerega se ta voda 
odvaja, čim manjša.  

 Pred izpustom izrabljene geotermalne vode v površinske vodotoke je treba zagotoviti njeno 
kemično in mikrobiološko neoporečnost.  

 
Sončna energija, biomasa in obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
/ 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Podnebni dejavniki 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Priporočilo: V skladu s smernicami iz Strategije Evropske unije za prilagajanje podnebnim 
spremembam (COM(2013) 216 final) je treba pri načrtovanju novega oziroma pri obnovi 
obstoječega omrežja za distribucijo električne energije, na katerega se priključujejo elektrarne na 
OVE, upoštevati ukrepe iz ocene tveganja in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost 
omrežja na podnebne spremembe, zlasti v zvezi s padavinami, zemeljskimi plazovi in pojavom 
žleda, in sicer v obsegu, ki je pomemben za stabilno obratovanje omrežja.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
/ 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
Priporočilo: Ukrepe za izboljšanje zakonodajnega in upravnega podpornega okolja je treba 
razširiti z usmeritvami, na podlagi katerih se pri izdelavi predloga Energetskega koncepta 
Slovenije zagotovi izdelava smernic, metodologije in postopkov za ravnanje pri zbiranju 
informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za 
izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo električne energije na ekstremne vremenske 
dogodke.  
 
Zdravje ljudi   
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Pri prostorskem umeščanju hidroelektrarn je treba upoštevati naslednjo usmeritev: raba vode v 
hidroelektrarni ne sme posegati v že podeljene vodne pravice na vplivnem območju. Ukrep 
upošteva pripravljavec plana in investitor.  
 
V času prostorskega načrtovanja posamezne HE je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu 
HE na kakovostno in količinsko stanje zajetij za pitno vodo na vplivnem območju posega. Ukrep 
upošteva pripravljavec plana in investitor.  
 
V času prostorskega načrtovanja posamezne HE je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu 
HE na obstoječo poplavno ogroženost na vplivnem območju HE ter analizo tveganja za 
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nastanek poplave zaradi morebitnega neustreznega obratovanja HE, kot je na primer dogodek 
sočasnega praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku, in 
tveganja za nastanek poplave zaradi porušitve pregrade. Ukrep upošteva pripravljavec plana in 
investitor.  
 
Z izračuni elektromagnetnega polja se pred postavitvijo daljnovoda preveri morebitno preseganje 
mejnih vrednosti EMS. Kjer obstaja možnost preseganje mejnih vrednosti, je treba z ustreznimi 
omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da elektromagnetno polje nikjer ne presega predpisanih mejnih 
vrednosti (na primer: kabliranje električnih vodov, večji odmik od stanovanjskih objektov in 
podobno).  
 
Proizvodnja električne energije na lesno biomaso naj se na območjih čezmerne onesnaženosti 
zunanjega zraka načrtuje samo, če se z njo povezanim uvajanjem daljinskega ogrevanja ali z njo 
povezano širitvijo obstoječega daljinskega ogrevanja zagotovi, da se celotna letna emisija delcev 
na vplivnem območju naprave za proizvodnjo električne energije zmanjša.  
 
Z ustreznim izborom tehnologije za posamezno vetrno elektrarno mora investitor zagotoviti, da 
življenjsko okolje z varovanimi prostori ni izpostavljeno čezmerni obremenitvi zaradi hrupa, ki ga 
vetrna elektrarna povzroča v infrazvočnem, nizko frekvenčnem ali slišnem območju zvoka. Če za 
infrazvočni ali nizko frekvenčni hrup ni predpisanih mejnih vrednosti zvočne ravni, je treba 
zagotoviti za vetrne elektrarne z močjo, ki presega 1 MW, da je razdalja do najbližjih stavb z 
varovanimi prostori vsaj 800 m oziroma več, če raven hrupa, ki jo povzroča elektrarna, na fasadi 
stavb z varovanimi prostori presega 35–40 dBA (Stališče NIJZ 26. 4. 2016). 
 
Priporočilo: Tako kot v drugih državah je treba tudi v Sloveniji obratovanje vetrnih elektrarn 
glede emisije hrupa pravno urediti s predpisi o mejnih vrednosti za hrup, ki ga povzroča vetrna 
elektrarna. Predpisane mejne vrednosti kazalcev hrupa za vetrne elektrarne naj bi bile med 35 
dBA in 40 dBA.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Izkoriščanja plitve geotermije na vodovarstvenih območjih je treba urediti na zakonodajni ravni. 
Za pripravo zakonodajnih aktov je odgovoren MOP. Predvidoma bodo v letu 2015 izdelana 
Priporočila / smernice za vrtanje v plitvi geotermiji in bodo predana v poskusno uporabo za 
dobo do dveh let. Priporočila in smernice bodo podlaga za določitev „Splošnih pogojev“ in 
»Posebnih pogojev« za vgradnjo GTČ (vir: GeoSi, 2014A). 
 
Posebno pazljivost je treba nameniti izkoriščanju geotermalne vode na lokacijah, ki ležijo znotraj 
vodovarstvenih pasov za pitno vodo. Ohraniti je treba kapaciteto, izdatnost in kakovost 
posameznega geotermalnega vodonosnika. Na območju VVO sistemi brez reinjiciranja niso 
dopustni. Pri reinjiciranju na območju VVO so potrebni strožji kriteriji glede kvalitete reinjicirane 
vode.  
 
Pri načrtovanju ogrevalnih sistemov, predvsem pa pri načrtovanju daljinskega ogrevanja in 
hlajenja, na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka je treba v zvezi z upravljanjem 
obstoječih ogrevalnih sistemov in v zvezi z njihovim vzdrževanjem upoštevati: 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka MO Kranj (Uradni list RS, št. 108/13)  
• Odlok o načrtu za kakovost zraka: MO Celje (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka MO Novo mesto(Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka: MO Maribor (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 88/13) 
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• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MO Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/14). 
 
Pri pripravi prostorskih aktov za nove poselitve ali za razširitev obstoječega ogrevalnega sistema 
je za dosego, cilja zmanjšanja onesnaženosti zunanjega zraka na vplivnem območju 
obravnavanega posega,  treba upoštevati sledeče splošne usmeritve: 

- v čim večji možni meri zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije onesnaževal (preprečevanje 
rabe lesne biomase v kurilnih napravah, ki ne dosegajo predpisanih standardov v zvezi z 
emisijami onesnaževal), 

- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka izvedba ukrepov za preprečevanje 
povečanja števila individualnih kurilnih naprav ali kurilnih naprav na lesno biomaso, ki ne 
dosegajo predpisanih emisijskih standardov, 

- izogibati se umeščanju novih kurilnih naprav na lesno biomaso na območja poselitve, ki so na 
onesnaženost zunanjega zraka posebej občutljiva (stanovanjska pozidava, območja za 
zdravstveno dejavnost). 

 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Prebivalstvo in materialne dobrine 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
Kulturna dediščina 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Vetrna energija 
 
Strateške usmeritve za umeščanje VE: 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za posamezne registrirane enote kulturne 
dediščine bodo podani na ravni presoje državnega prostorskega načrta. Pri prostorskem 
načrtovanju, projektiranju in izgradnji je potrebno posebno pozornost nameniti enotam kulturne 
dediščine, navedenim v poglavju 8.1.8. Na območjih posameznih vetrnic in spremljajoče 
infrastrukture bo predvidoma treba opraviti predhodne arheološke raziskave.  
 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo vetrne elektrarne izogniti zavarovanim območjem 
in objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti 
dediščine. Če to ni možno, je treba upoštevati varstven režim in usmeritve, da se vpliv prepreči 
oziroma ustrezno zmanjša.  
 
Ocenjeno je, da so pri umeščanju posameznih vetrnic prilagajanja (izogibanja) posameznim 
objektom in območjem dediščine zaradi sorazmerno velikega manevrskega prostora usklajevanja 
oz. optimizacije možna. Za omilitev vplivov na podobo dediščine v širšem prostoru se upošteva 
splošne omilitvene ukrepe za varstvo krajine (glej poglavje Krajina). 
 
Hidroenergija 
 
Strateške usmeritve za umeščanje hidroelektrarn: 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo lokacije mHE in HE izogniti enotam kulturne 
dediščine, rešitve pa morajo ohranjati varovane lastnosti tangiranih enot kulturne dediščine z 
upoštevanjem njihovih pravnih režimov varstva oz. Odloke o zavarovanju, v primeru tangiranja 
kulturnih spomenikov.  
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Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi 
med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, 
obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, 
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 
viškov materialov ipd.  

 
V okviru podrobnejšega načrtovanja hidroelektrarn in pripadajoče infrastrukture bodo potrebne 
predhodne arheološke raziskave, po potrebi tudi prilagoditve rešitev prostorskega akta, zaščitna 
izkopavanja in prezentacijo ostalin na mestu odkritja.  
 
Sončna energija 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da je potrebna 
vsakokratna presoja sprejemljivosti umeščanja sončnih elektrarn na oz. v enote kulturne dediščine 
in njihova vplivna območje ter da so zagotovljene takšne tehnične rešitve, da varovane lastnosti 
tangirane kulturne dediščine ne bodo v ničemer prizadete.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Sončna energija 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje sončnih 
kolektorjev oziroma koncentratorjev na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova 
vplivna območja ne bo dopustno oz. predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in 
zagotavljanje takšne tehnične rešitve, da varovane značilnosti dediščine ne bodo v ničemer 
prizadete.  
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Krajina 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Vetrne elektrarne 
 
Strateške usmeritve za umeščanje VE: 
Posamezne vetrne elektrarne naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na krajinsko 
prepoznavna območja in izjemne krajine. Prav tako naj se pri izboru lokacije izogiba vidno 
izpostavljenim legam  (predvsem če so vetrnice v "prvem planu" najbolj frekvenčnih gledišč), 
naravno ohranjenim krajinam in odprti krajini (travnati, skaloviti).  

 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v 
potencialna območja za vetrne elektrarne je potrebno upoštevati: Na lokacijah, kjer so robni deli 
izjemnih krajin zajeti v potencialna območja za vetrne elektrarne, zaradi izkoriščanja prostora z 
ugodnimi vetrovnimi razmerami, je treba posebno pozornost nameniti podrobnejšemu 
umeščanju vetrnic v prostor. Ukrepi se nanašajo na optimizacijo umestitve posameznih objektov 
in naprav za izkoriščanje vetrne energije oz. spremljajoče infrastrukture znotraj posameznih 
potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn v naslednjih fazah načrtovanja na način, da 
bodo v čim večji meri ohranjene prepoznavne krajinske značilnosti znotraj posameznih območij 
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ter da bodo spremembe krajinske slike čim manjše oz. take, da bo krajinska podoba območij z 
vetrnimi elektrarnami čim bolj  skladna.  
 
Splošni omilitven ukrepi za umeščanje VE: 
 
1. Kakovost krajine: 
- Vetrnih elektrarn naj se ne umešča v krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni in v območja izjemnih krajin. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v bližino teh 
območij se izvede analizo vidne spremembe prostora in izvede ustrezne prilagoditve. Ohranja 
se vse značilne poglede na ali iz teh območij. 

- Krajina z večjo stopnjo biotske pestrosti in naravne ohranjenosti je za umestitev vetrnih 
elektrarn bolj ranljiva, umeščanju v ta območja naj se izogiba. 

 
2. Merilo: 
- Pri obsegu, številu, velikosti in razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva merilo prostora. 

Prostor krajin večjega merila je manj ranljiv za postavitev vetrnih elektrarn kot prostor krajin 
manjšega merila, kjer vetrne elektrarne lahko postanejo prepoznavne in opazne prostorske 
dominante in so v kontrastu z drobno strukturiranimi krajinskimi značilnostmi. 

- Ohranja in upošteva naj se funkcionalna območja in merilo manjših naselij, vasi in zaselkov, 
kjer bi merilo vetrnih elektrarn lahko uničila obstoječa prostorska razmerja. 

- Išče naj se take lokacije, ki omogočajo postavitev skupine vetrnih elektrarn kot ene enote. 
Izogiba naj se postavljanju razpršenih posamičnih elektrarn na večje razdalje. 

 
2. Relief: 
- Pri izbiri lokacije naj se upošteva širše reliefne in topografske značilnosti območja. Odprta 

krajina z zaobljenimi, blagimi reliefnimi prehodi ali krajina ravnin in manjše krajinske pestrosti, 
brez izrazitega karakterja je za postavitev vetrnih elektrarn manj ranljiva kot pestra krajina z 
drobno členjenimi strukturami in manjšo stopnjo odprtosti.  

- Pri umeščanju vetrnih elektrarn naj se upošteva odprtost/prehodnost oz. 
zaprtost/neprehodnost prostora, ki se ustvarja predvsem z izoblikovanostjo površja in 
pojavnostjo vegetacije, še posebno v prostoru večjega merila, kjer reliefne in vegetacijske mase 
pridejo bolj do izraza. Take krajine ustvarjajo več možnosti ustvarjanja zaslona in uteži 
vetrnim elektrarnam ter večjo vpetost spremljevalne infrastrukture ter dostopnih poti v 
prostor. 

 
3. Strukturne značilnosti in krajinske prvine: 
- Upošteva naj se strukturne značilnosti prostora. 
- Nova prostorska razmerja zaradi vnosa novih struktur – vetrnih elektrarn naj se vzpostavlja z 

upoštevanjem obstoječih prostorskih struktur (polja, živična vegetacija ipd.) in smeri (linije 
vodotokov, cest, gozdnega roba ipd.) ter pokrovnosti tal (masa gozda ipd.) tako, da nove 
strukture dopolnjujejo in/ali nadgrajujejo obstoječe. Krajine brez posebne kompleksnosti in z 
enostavno krajinsko zgradbo čistih prostorskih smeri so ustreznejše za umeščanje vetrnih 
elektrarn kot kompleksne krajine z nepravilnimi in bolj členjenimi strukturami.  

 
4. Urbanizirana območja: 
- Urbanizirana območja z večjo stopnjo degradiranosti značilnih prostorskih struktur so za 

umestitev vetrnih elektrarn praviloma primernejša. Za umestitev vetrnih elektrarn naj se 
izkoristi območja obstoječih poslovnih con, industrijskih obratov, razvrednotenih območij 
kopov in deponij ter območja vzdolž prometne infrastrukture ipd. 

- Zagotavlja naj se skladna razmerja med vetrnimi elektrarnami in urbanimi predeli. 
- Izogiba naj se vzpostavljanju novih struktur na območjih, ki so že prenasičena. 
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5. Vidnost: 
- Izrabi naj se nagibe in reliefne strukture (pobočja, grebene, gorske hrbte ipd.) za usmerjanje 

in/ali zakrivanje pogledov, npr.: vetrna elektrarna na slemenu nad vbočenim pobočjem je 
vidno bolj izpostavljena kot vetrna elektrarna na slemenu nad izbočenim površjem ipd. Vetrne 
elektrarne naj se ne umešča na višje ležeča in izpostavljena območja, ki v širšem prostoru 
predstavljajo pomembne prostorske dominante (izpostavljen hrib, sleme, reliefni rob, sredina 
doline…). Upošteva naj se vidna izpostavljenost območij. Ohranja naj se za prostor značilne 
poglede predvsem iz frekventnih točk zadrževanja (razgledne točke, ceste, naselja ipd.). 

 
6. Oblikovanje: 
- Med različnimi dimenzijami vetrnih elektrarn, ki se ponujajo na trgu, se izbere tiste, ki najbolj 

ustrezajo merilom prostora (grobo/drobno členjena krajina) in reliefnim značilnostim 
območja (dolina, hrib, pobočje, reliefni rob, sleme), v katerega se jih umešča.  

- Upošteva naj se sodobne oblikovne možnosti in rešitve ter uporablja rešitve prilagojene 
prostorom v katere so nameščene (npr. valjaste turbine nad cestami). 

- Objekti pod vetrnimi elektrarnami in ostala spremljajoča infrastruktura (transformatorske 
postaje ipd.) naj v prostoru ne bo moteča, naj bo kolikor je le mogoče majhna, grajena 
enostavno in oblikovana kakovostno v skladu s stavbarskimi značilnostmi območja ali v 
skladu s sodobnimi oblikovalskimi smernicami. 

- Upoštevanje kompozicije in odnosov vetrnih elektrarn ena napram drugi, skupina napram 
skupini ter napram izbranemu območju glede na: pogled od blizu/daleč, gručasta/razpršena, 
pravilna/nepravilna razmestitev, velike/majhne, barvne/brezbarvne, učinek pogleda s 
horizonta glede na tip razmestitve.  

- Pri razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva naslednja izhodišča izhajajoč iz reliefnih 
značilnosti: 
- pravilna in/ali linearna razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za prostor za katerega 

so značilne večje dimenzije, odprtost, preglednost in pravilna strukturiranost; 
- nepravilna in/ali gručasta razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za členjeno, valovito 

krajino; 
- razmestitev s stopnjevanjem je ugodna, kadar se vetrne elektrarne umeščajo na poudarjene 

prostorske poteze (iztek grebena preko pobočja na ravnino). 
- Upošteva se jasnost pogleda na vetrne elektrarne. 
 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v 
potencialna območja za vetrne elektrarne je treba upoštevati (vir: Celovit pregled potencialno 
ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, avgust 2015): 
 
1. Porezen - Podbrdo 

- na območju Porezna, Podporezna in v dolini Bače se ohranja celovitost območij 
samotnih kmetij, stojišča VE se umešča v največji možni oddaljenosti od posameznih 
kmetij; 

- posege se načrtuje v čim večji oddaljenosti od zaselkov Porezen, Kuk, Znojile, Stržišče, 
Kal, Trtnik in Davča; 

- upošteva se vidno izpostavljenost reliefnih oblik, kot so vrhovi in grebeni Porezna ter 
izpostavljenost osrednjih delov doline Bače, upošteva se tudi mesta najpogostejšega 
opazovanja in najzanimivejših pogledov na in iz Davče, stojišča VE se umešča na način, 
da je doseženo kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
2. Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh 

- ohranja se celovitost območij samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih; 
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- na območju Podvolovljek, Črnivec, Poljana, Ravne pri Šmartnem, Tirosek se zagotovi 
čim večji odmik od stanovanjskih objektov; 

- upošteva se vidno izpostavljenost vrhov Ojstri Vrh, Plešivec, Kašni vrh in Kunšperski 
vrh, stojišča VE se načrtuje izven območij vrhov oz. se jih umešča na način, da je 
doseženo kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- posege se načrtuje izven najpogostejših mest opazovanja in najzanimivejših pogledov na 
in iz območja Velike planine ter na in iz območja Šmiklavža pri Gornjem Gradu; 

- jugovzhodni del območja deloma sega v krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi 
na nacionalni ravni: Zadrečka dolina, zato je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti 
posebno pozornost, podobno velja za (iz Ljubljanske kotline) vidno zelo izpostavljeno 
jugozahodno pobočje Kranjske rebri. 

 
3. Špitalič - Trojane - Motnik 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se posebno pozornost nameni drobno členjeni 
kmetijski krajini in prostorski razglednosti planot, pobočij in slemen; 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od samotnih kmetij; 

- zagotovi se čim večji odmik od objektov na območju zaselkov Veliki in Mali Raven, 
Reber, Nova Reber, Veliki Rovt, Srobotno, Vrh, Liplje, Selce, Gabrje pod Špilkom, 
Gorenje, Prvine, Bršlenovica, Podzid, Hribi, Jelševica ter Zajasovnik; 

- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 
Motniške in Radomljške doline (poselitvena območja, območja kulturne dediščine). 

 
4. Mrzlica 

- območje je vidno izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna izpostavljenost 
čim manjša, umešča se manjše VE, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih in naselja Pongrac. 

 
5. Golte 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih; 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in 
vrhov, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v 
prostoru. 

 
6. Črni vrh - Zaloška planina 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih; 

- VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, 
slemena, vrhovi, planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 

7. Velika gora 
- zagotovi se čim večji odmik od zaselkov Betonovo in Kržeti ter od naselij Mali Log, 

Retje, Hrib-Loški Potok; 
- upošteva se drobno členjenost kulturne krajine, pri podrobnejšem umeščanju je treba 

posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti poselitvenih območij in območij 
kulturne dediščine ter spremembo vidne zaznave prostora z območja Loškega potoka in 
Cerkniškega polja prepoznavnim na državni ravni, stojišča VE se načrtuje na način, da je 
zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 

8. Novokrajski vrhi 
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- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lisac (na območju Republike Hrvaške) ter naselij 
Sušak in Fabci; 

- ohranja naj se funkcionalna območja naselij. 
 
9. Hrpelje - Slope - Mrše 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Artviže, Rodik, Slope, Brezovica, Gradišica, Britof, 
Rožice, Tublje pri Hrpeljah; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- ohranja naj se značilne poglede na in iz območja in objektov zavarovane kulturne 

dediščine. 
 
10. Senožeška brda 

- zagotovi se čim večji odmik od zaselka Otošče ter vasi Laže in Volče; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov 

ter vasi in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, 
Čepno, Gornja Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča 
VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov 
ter vasi in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, 
Čepno, Gornja Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča 
VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
11. Grgar - Trnovo 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Voglarji, Podgrad, Most, Sedovec in Zagorje; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in zgoraj 

omenjenih naselij, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko 
ravnotežje v prostoru. 

 
12. Banjšice - Lokovec 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lokovec, Murovci, Bahovče in Petrovti; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se ohranja kakovostne značilnosti krajine in upošteva 

razglednost iz vrhov in grebenov, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
Hidroelektrarne 
 
Male hidroelektrarne: 
Prednostno se nove mHE umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne infrastrukture, 
namenjeni zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka.   
 
Velike hidroelektrarne: 
Za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba upoštevati predvsem sledeče usmeritve:  

- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin 
(npr. ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin (npr. 
prodišč, obrežne vegetacije); 

- oblikovanje brežin Save oz. Mure z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora 
(reliefno oblikovanje in zasaditve) in omogočanjem rekreacijske rabe prostora ob zajezitvah; 

- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov Save oz. Mure;   

- rekreacijske ureditve;  

- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v okoliško 
krajino in naselja; 
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- skrbno načrtovanje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim hitrejšo 
sanacijo razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi ukrepi; 

- vzdolž Save ureditev gramoznic kot naravovarstveno pomembnih habitatov (mokrišč in 
ojezeritev s stenami za gnezdenje ptic) in delno kot rekreacijskih vodnih površin (ribolov, 
rekreacija ob vodi); 

- v primeru Save pri vzpostavitvi novo urejenih kmetijskih zemljišč na nadvišanem terenu 
ohraniti osnovne značilnosti parcelne strukture in krajinske slike (členjenost parcel z mrežo 
poti, živice med večjimi parcelami ipd.), kar je še posebej pomembno na območjih kulturne 
dediščine in na vplivnih območjih dediščinskih objektov (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče); 

- na Muri se dopusti dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo podzemne vode in 
hkrati ohrani obstoječe značilnosti brežin. Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na 
nivoju podrobnejšega plana ali posega, za kar je zadolžen  pripravljavec prostorske in 
projektne dokumentacije in investitor. 

 
Sončne elektrarne 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po posameznih 
enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno 
nameščati sončne elektrarne le na objekte ali na način, vključno s sončnimi koncentratorji, da to 
ne bo samostojna prostorska ureditev v krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. 
infrastrukturnega, industrijskega objekta, sanacije degradiranih območij).  
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
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Priloga 3: Analiza izvajanja podporne sheme za 
električno energijo proizvedeno iz OVE v obdobju 
2009 do 2014 

Glavni poudarek analize izvajanja podporne sheme v obdobju 2009–2014 je opredelitev izhodišč 
za načrtovanje obsega investicij v proizvodne naprave OVE v obdobju 2015–2020 v okviru 
nadaljnjega zagotavljanja podpor električni energiji proizvedeni v teh napravah, s ciljem 
zagotavljanja 25 % deleža OVE v bruto končni energiji do leta 2020. Pri načrtovanju nadaljevanja 
izvajanja podporne sheme je smotrno upoštevati tudi strukturo, obseg in dinamiko vstopov 
posameznih OVE ter tehnologij v obdobju 2009−2014. V nadaljevanju je tako prikazan 
podrobnejši prikaz razvoja novih investicij proizvodnih naprav OVE ter njihov prispevek k 
ciljnem deležu OVE v rabi bruto končne energije. 
 

 

Analiza investicij v proizvodne naprave OVE 

Za podrobnejše razumevanje izvajanja podporne sheme električni energiji v obdobju 2009–2014 
(nova podporna shema) je potrebno razvoj investicij pogledati nekoliko bolj dolgoročno, saj so v 
novo podporno shemo vključene vse naprave iz stare podporne sheme iz leta 2002, ki niso bile 
starejše od 10 let (SPTE OVE) oziroma 15 let (OVE). Zato je ločeno prikazan razvoj za obdobje 
zadnjih 12 let ter podrobneje od leta 2009, ko je bila sprejeta nova podporna shema. 
 

 

Razvoj proizvodnih naprav OVE v zadnjih 12 letih 

Slika 13 prikazuje razvoj investicij v proizvodne naprave OVE za obdobje zadnjih 12 let70 , kjer je 
v obdobju pred sprejemom nove podporne sheme leta 2009 opazen vstop prvih proizvodnih 
naprav na lesno biomaso, bioplin ter prvih sončnih elektrarn, ki z novo podporno shemo 
doživijo skokovit razvoj. 
 
V dvanajstletnem obdobju je bilo tako instaliranih skoraj 325 MWe novih proizvodnih naprav 
OVE, kjer sončne elektrarne z 245 MWe dosegajo največji, več kot 75-odstotni delež instalirane 
električne moči novih proizvodnih naprav OVE, sledijo proizvodne naprave na bioplin iz 
biomase (29 MWe, 9-odstotni delež), proizvodne naprave na lesno biomaso (23 MWe, 7-
odstotni), hidro elektrarne (19 MWe, 6-odstotni delež) ter ostale proizvodne naprave s precej 
nižjim deležem (odlagališčni plin, bioplin čistilnih naprav, biogoriva ter vetrne elektrarne), kot 
prikazuje spodnja slika (Slika 14). 
 
 
 

                                                 
 
70  Podatki za leto 2014 so ocenjeni na podlagi podatkov Borzena o elektrarnah v novi podporni shemi, in sicer 

vljučno do 3. kvartala leta 2014 (dokončni podatki za leto 2014 še niso bili na razpolago). 
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Slika 13:  Letno instalirana moč naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE v obdobju 
2003–2014. 
 

 

Slika 14:   Obseg in struktura investicij v proizvodne naprave OVE v obdobju 2003–2014. 
 
V dvanajstih letih je bilo zgrajenih okrog 54 MWe proizvodnih naprav SPTE OVE, ki za 
sončnimi elektrarnami predstavljajo drugo največjo, sicer tehnološko opredeljeno, skupino 
proizvodnih naprav OVE, kot prikazuje slika (Slika 15). 
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Slika 15:  Razvoj proizvodnih naprav SPTE OVE v obdobju 2003–2014. 
 

 

Slika 16:  Obseg in struktura investicij v proizvodne naprave SPTE OVE v obdobju 2003−2014. 
 

 

Razvoj proizvodnih naprav OVE od leta 2009 

Čeprav leta 2009 nova podporna shema še ni delovala, je na podlagi stare podporne sheme in 
napovedane prenove že leta 2009 opazen večji vstop tehnologij oziroma virov OVE, ki v 
prejšnjem obdobju niso bili zastopani, in sicer lesne biomase in energije sonca. Obseg novih 
vstopov se nato z novo podporno shemo izrazito pospeši na področju sončnih elektrarn in 
bioplinarn (bioplin iz biomase), pri SPTE OVE pa je opazen zmeren razvoj v celotnem obdobju, 
kot prikazujeta sliki (Slika 17  in Slika 18). 
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Slika 17:  Razvoj proizvodnih naprav OVE v obdobju 2009–2014. 
 

 
Slika 18:  Obseg in struktura investicij v proizvodne naprave OVE v obdobju 2009−2014. 
 
 
Podatki v obdobju 2009−2014 odražajo učinek nove podporne sheme na razvoj proizvodnje 
električne energije iz OVE, ki ga je mogoče opredeliti z naslednjimi dejstvi: 
 

- Skupno je bilo instaliranih več kot 291 MWe novih proizvodnih naprav OVE. Nova 
podporna shema je učinkovito spodbudila razvoj večine tehnologij za proizvodnjo 
električne energije OVE. 

- Sončne elektrarne z močjo 245 MWe imajo izrazito prevladujoč, 84 % delež glede na 
instalirano moč. Največje število naprav je vstopilo v podporno shemo v letu 2012 (več 
kot 1.400 naprav z močjo skoraj 110 MWe). Po številu se več kot 80 % elektrarn uvršča 
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med mikro naprave, po moči pa je njihov delež 35 %, elektrarne v razredu do 1 MWe 
predstavljajo 65 % instalirane moči v obdobju, elektrarn večjih od 1 MWe ni. 

- Velik razvoj glede na potencial je dosegel tudi bioplin na kmetijsko biomaso z nekaj več 
kot 20 večjimi napravami in 23 MWe (8 % delež), vendar se je ta razvoj v obdobju 
2013−2014 popolnoma ustavil. Večina teh naprav je moči okrog 1 MWe, izstopa le ena 
večja 7 MWe enota, do izgradnje mikro naprav pa ni prišlo. 

- Razvoj SPTE OVE iz različnih virov je zmeren in s 40 MWe instalirane moči (14% delež 
moči vseh instaliranih proizvodnih naprav OVE).  

- Lesna biomasa s 15 MWe predstavlja 5 % delež. Podatki o proizvodnih napravah na lesno 
biomaso, pri tem sosežig v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana ni upoštevan, kažejo, da 
večjega razvoja novih naprav v obdobju ni bilo. Izstopa večja parna turbina, sicer pa gre 
za manjše naprave. V letih 2013 in 2014 je razvoj v celoti usmerjen v manjše proizvodne 
SPTE OVE naprave (do 50 kWe) z uplinjanjem lesne biomase. 

- Hidro elektrarne so z nekaj več kot 6 MWe (20 naprav) in 2 % deležem na repu. Iz 
podatkov o hidroelektrarnah je razvidno, da razen vstopov starejših proizvodnih naprav v 
letih 2009 in 2010, v kasnejših letih ni bilo večjega razvoja. Glede na velik izkazan interes 
investitorjev v postopkih pridobivanja okoljskih dovoljenj v obdobju, podporna shema ni 
bila ovira za izgradnjo novih kapacitet. 

- Ostali viri: veter, biogoriva, bioplin iz čistilnih naprav, odlagališčni plin (spremenjena 
politika ravnanja z odpadki - stroge omejitve pri odlaganju biorazgradljivih odpadkov), 
dosegajo slab 2-odstotni delež, kar pomeni, da ni mogoče govoriti o razvoju v obdobju. 
 
 

Prispevek proizvodnih naprav OVE v podporni shemi k ciljnem deležu OVE 

Proizvodne naprave OVE, ki so bile vključene v novo podporno shemo, so leta 2013 proizvedle 
635 GWh električne energije in tako prispevale 1,1-odstotni delež OVE v rabi bruto končne 
energije v letu (vključno s toploto, proizvedno v napravah SPTE na OVE pa 1,6%) in 4,4-
odstotni delež OVE v rabi bruto končne električne energije v letu 2014, (Tabela 30). Z enakim 
obsegom proizvodnje električne energije v teh napravah bi leta 2020 dosegli podoben, le nekoliko 
nižji delež OVE glede na ciljne projekcije rabe energije. V letu 2015 so je bilo v podporni shemi 
proizvdene 8 GWh več električne energije kot v letu 2014, učinki na deleže OVE so primerljivi. 
 
Tabela 30:  Prispevek proizvodnih naprav OVE v podporni shemi k deležu OVE. 

Proizvodnja električne energije v podporni shemi OVE v letu 2014 635,0 GWh 

  2,29 PJ 

  0,05 Mtoe 

Delež OVE glede na rabo bruto končne energije v letu 2014** 1,14% 

Delež OVE glede na rabo bruto končne električne energije v letu 2014 4,40% 

Delež OVE glede na ciljno projekcijo rabe bruto končne energije v letu 2020 1,07% 

Delež OVE glede na ciljno projekcijo rabe bruto končne električne energije v letu 2020 4,32% 

* Vir: Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2012−2014, AGEN RS v 
sodelovanju z IJS-CEU, 2015. 
** Proizvodnja električne energije iz OVE v podporni shemi je k temu deležu prispevala 1,1 odstotne točke. 
Prispevek proizvodnje toplote v napravah SPTE na OVE pa je ocenjen na 0,5 odstotne točke, skupaj torej 1,6 
odstotne točke.  
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Strošek podporne sheme, ki je ocenjen z razliko med vrednostjo izplačil in vrednostjo odkupljene 
električne energije, je v letu 2014 znašal 122 mio EUR, v letu 2015 pa 139 mio EUR. 
 
 
Tabela 31:  Izplačana sredstva za podporo električni energiji proizvedeni v podporni shemi. 

[EUR] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Izplačane podpore 22.736.787  48.588.433  69.505.462  89.777.431 118.515.292 130.833.782 147.094.942 

Prihodki - prodaja 
električne energije 

1.392.317  5.195.885  10.332.052  12.212.493 9.563.129 8.756.022 7.875.486 

Strošek za podpore 22.280.784  41.582.825  58.848.370  77.564.938 108.952.163 122.238.908 139.219.456 

 
Pri stroških podpor je prišlo do večje anomalije le pri sončnih elektrarnah, kjer je razvoj izrazito 
prehitel pričakovanja in načrtovan obseg financianja po AN OVE in posledično povzročil tudi 
velike finančne obremenitve podporne sheme. 
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Priloga 4: Priloga k poglavju ocena stroškov in 
učinkov  

Scenarija novih vstopov proizvodnih naprav OVE v podporno shemo 

Doseganje deleža OVE pri proizvodnji električne energije 

Eden glavnih ciljev podporne sheme v obdobju do leta 2020 je dodatno povečati obseg 
proizvodnje električne energije iz OVE, zato je potrebno zasledovati predvsem sektorski cilj 
deleža OVE pri proizvodnji električne energije, ki bi se skladno z variantama REF-VE in REF-
SE moral do leta 2020 povečati na 38,5, (Tabela 10). Na osnovi teh dveh variant (projekcij 
razvoja posameznega vira OVE do leta 2020) ter upoštevaje rezultate analize izvajanja nove 
podporne sheme v obdobju 2009–2014, sta oblikovana in ovrednotena dva scenarija povprečnih 
letnih vstopov novih proizvodnih naprav OVE v podporno shemo v obdobju 2015−2020, in 
sicer scenarija REF-VE in REF-SE. Scenarijski učinki podporne sheme so simulirani in 
vrednoteni z modelom71, ki omogoča načrtovanje in optimizacijo prihodnjega delovanja 
podporne sheme OVE oziroma letne izvedbe razpisov za nove vstope proizvodnih narav OVE v 
shemo, skladno z EZ-1. Z optimizacijo scenarijev razvoja so maksimizirani učinki glede na 
potrebna vložena sredstva za delovanje podporne sheme. 
 
 

Kriteriji za vrednotenje in primerjavo scenarijev novih vstopov  

Za vrednotenje in primerjavo scenarijev novih vstopov proizvodnih naprav OVE v podporno 
shemo so uporabljeni naslednji kriteriji: 
 
1. Potrebni obseg podpor: Obstoječi koncept in metodologija referenčnih stroškov električne 
energije (RSEE) ustrezno določata pogoje za delovanje proizvodnih naprav OVE v okviru nove 
podporne sheme, za uspešno nadaljevanje izvajanja sheme so predlagani potrebni manjši 
popravki, ki bodo povečali učinkovitost sheme ter jo uskladili z dejanskim stanjem na trgu 
energije in tehnologij72. Izdelan je nov izračun referenčnih stroškov energije za leto 201673, ki 
omogoča vrednotenje zgornje meje stroškov pri prihodnji izvedbi razpisov za nove vstope 
proizvodnih naprav OVE v podporno shemo upoštevaje oblikovan scenarij, Tabela 32. 
 
2. Prispevek k doseganju cilja OVE (električna energija, toplota in skupaj): Ciljna raba 
bruto končne energije v letu 2020 iz AN-OVE je 5.118 ktoe, kar pomeni, da je za 25-odstotni 
delež OVE zagotoviti 1.280 ktoe ali 14.888 GWh iz OVE. Preračunano na odstotno točko cilja 
to pomeni, da je pri ciljni rabi bruto končne energije po letu 2020, za doseganje 25-
odstotnegadeleža OVE za vsako odstotno točko potrebno zagotoviti 595 GWh energije iz OVE, 
kar predstavlja dodatno merilo za vrednotenje uspešnosti posameznega scenarija približevanja 
cilju. Pri vrednotenju učinkov podporne sheme (posameznih scenarijev) pa je potrebno 
upoštevati koristno rabo OVE toplote pri SPTE na OVE, ki količinsko povsem enakovredno 

                                                 
 
71  Evaluacija delovanja podporne sheme E-OVE-SPTE in strokovne podlage za optimizacijo delovanja sheme, 

Končno poročilo, IJS CEU, Ljubljana, marec 2014. 
72  Ibid. 
73  Pri izračunu je upoštevana “Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo 

z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2016”, ki jo je pripravila Agencija za energijo, Maribor, 
november 2015. 
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prispeva k cilju OVE in se jo vrednoti znotraj sektorskega cilja ogrevanje in hlajenje, kjer naj bi se 
delež OVE do leta 2020 povečal na 34,5 %.  
 
3. Prispevek k prihranku primarne energije – doseganje cilja URE; 
 
4. Prispevek k zmanjšanju emisij TGP (neposredno in posredno zmanjšanje emisij CO2); 
 
5. Ekonomski kriteriji: 
 

a. Skupni obseg investicije; 
b. Investicija – obseg slovenske proizvodnje in storitev; 
c. DDV; 
d. Letni stroški goriva proizvedenega v Sloveniji  (lesna biomasa); 
e. Letni stroški obratovanja in vzdrževanja (brez goriva); 
f. Zmanjšanje uvozne odvisnosti (vrednostno)- 
 

6. Vpliv na zaposlovanje74,75: 
a. Nova delovna mesta zaradi proizvodnje opreme; 
b. Nova delovna mesta pri načrtovanju in izgradnji; 
c. Nova delovna mesta pri obratovanju in vzdrževanju. 

 
 
Tabela 32:  Referenčni stroški električne energije (RSEE) in podpore v letu 2016 
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1. Hidroelektrarne mikro HE01 112,02   112,02 0,86 80,29 4.000 3.100 112,02 

  mala HE02 88,44   88,44 0,86 56,71 4.000 2.250 88,44 

  srednja HE03 78,19   78,19 0,90 44,99 4.500 2.200 78,19 

2. Vetrne elektrarne mikro VE01 122,54   122,54 0,80 93,03 2.100 1.800 122,54 

  mala VE02 102,51   102,51 0,80 73,00 2.100 1.500 102,51 

  srednja VE03 88,45   88,45 0,80 58,94 1.800 1.100 88,45 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah mikro SE11 121,86   121,86 0,88 89,40 1.050 1.000 121,86 

  mala SE12 89,54   89,54 0,88 57,08 1.050 755 89,54 

  srednja SE13 72,41   72,41 0,91 38,84 1.050 620 72,41 

3.2 Sončne elektrarne – sam. objekti mikro SE21 72,41   72,41 0,88 39,95 1.050 620 72,41 

  mala SE22 72,41   72,41 0,88 39,95 1.050 620 72,41 

  srednja SE23 72,41   72,41 0,91 38,84 1.050 620 72,41 

4. Geotermalne elektrarne mikro GT01 189,34 -35,08 154,26 0,92 120,32 6.000 4.600 154,26 

  mala GT02 189,34 -35,08 154,26 0,92 120,32 6.000 4.600 154,26 

  srednja GT03 189,34 -35,08 154,26 0,92 120,32 6.000 4.600 154,26 

                                                 
 
74  Institute for Sustainable Futures, UTS, June 2012, Calculating Global Energy Sector Jobs: 2012 Methodology. 
75  Energy (r)evolution, A sustainable world energy outlook, 2012. 
76   Mikro naprave do 50 kW, male naprave od 50 kW do 1 MW, srednje naprave od 1 do 10 MW. 
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5.1 Elektrarne na lesno biomaso mikro LB11 104,42 74,52 178,94 0,88 146,48 7.500 4.450 180,72 

  mala LB12 113,13 67,59 180,72 0,91 147,15 7.500 5.000 180,72 

  srednja LB13 69,51 88,74 158,25 0,92 124,31 7.500 3.200 158,25 

6.1 Bioplinske enote - biomasa mikro BP11 165,51 32,35 197,86 0,88 165,40 7.000 6.500 197,86 

  mala BP12 96,87 14,18 111,05 0,91 77,48 7.000 3.800 111,05 

  srednja BP13 81,63 9,67 91,3 0,92 57,36 7.000 3.000 91,3 

6.2 Bioplinske enote - odpadki mikro BP21 115,92 -10,85 105,07 0,88 72,61 7.500 4.800 105,07 

  mala BP22 115,92 -10,85 105,07 0,91 71,50 7.500 4.800 105,07 

  srednja BP23 92,85 -12,42 80,43 0,92 46,49 8.000 4.500 80,43 

7. Elektrarne na bioplin iz čist. naprav mikro ČN01 70,99   70,99 0,92 37,05 6.000 2.500 70,99 

  mala ČN02 61,35   61,35 0,92 27,41 6.000 2.200 61,35 

  srednja ČN03 54,21   54,21 0,92 20,27 6.000 2.000 54,21 

8. Elektrarne na odlagališčni plin mikro OP01 69,93   69,93 0,92 35,99 6.000 3.000 69,93 

  mala OP02 53,80   53,8 0,92 19,86 6.000 2.300 53,8 

  srednja OP03 49,20   49,2 0,92 15,26 6.000 2.100 49,2 

9. Elektrarne na biološ. razgr. odpadke mikro BO01 0,00   0 0,92 0,00 0 0 0 

  mala BO02 62,59   62,59 0,92 28,65 6.000 2.500 62,59 

  srednja BO03 60,09   60,09 0,92 26,15 6.000 2.400 60,09 

 
 

 

Vrednotenje vzorčnih scenarijev novih vstopov 

Obseg novih vstopov proizvodnih naprav OVE po posameznih virih in velikostnih razredih za 
scenarija REF-VE in REF-SE prikazuje (Tabela 33) in Tabela 34 in Tabela 35 prikazujeta 
potrebne podpore in učinke OVE novih vstopov proizvodnih naprav OVE za scenarija REF-VE 
in REF-SE, Tabela 36 in Tabela 37 učinke URE in TGP, Tabela 38 in Tabela 39 ekonomske 
učinke, Tabela 40 in Tabela 41 pa vpliv na zaposlovanje novih vstopov proizvodnih naprav 
OVE. V tabelah so prikazani stroški in učinki za nove vstope v shemo za povprečno leto v 
štiriletnem obdobju od leta 2017 do leta 2020.  
 
V simulaciji je upoštevano, da bodo za naprave sočasno dodeljene tudi investicijske podpore  v 
višini 10,1 mio EUR za izgradnjo malih hidroelektrarn, vetrnih in sončnih elektrarn ter elektrarn 
na lesno biomaso. Naprave, prejemnice investicijske podpore bodo skladno s smernicami za 
državne pomoči za varstvo okolja in energije, lahko prejele tudi znižano obratovalno podporo. V 
izračunu izplačil za naprave v podporni shemi je to upoštevano.   
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Tabela 33:  Povprečna letno instalirana moč in proizvodnja električne energije novih vstopov proizvodnih naprav OVE  
Letni novi vstopi Scenarij REF-SE REF-VE 

 
Moč in proizvodnja Moč in proizvodnja 

  KODA [MWel] [št. PN] [GWhel] [GWht] [GWhg] [MWel] [št. PN] [GWhel] [GWht] [GWhg] 

SKUPAJ   62,7 116 120,6 71,4 270,4 50,6 75 117,5 71,4 267,4 

1. Hidroelektrarne  

  

  

HE  5,1 10 21,1 
 

21,1 5,1 10 21,1 
 

21,1 

HE01 0,1 3 0,5   0,5 0,1 3 0,5   0,5 

HE02 3,1 6 12,6   12,6 3,1 6 12,6   12,6 

HE03 1,8 1 8,0   8,0 1,8 1 8,0   8,0 

2. Vetrne elektrarne 

  

  

VE  12,6 8 23,0  23,0 25,1 15 45,8 
 

45,8 

VE01                     

VE02 0,9 2 1,9   1,9 1,8 4 3,7   3,7 

VE03 11,8 6 21,2   21,2 23,4 12 42,1   42,1 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 

  

  

SE1*  40,4 81 42,4  42,4 15,8 32 16,6 
 

16,6 

SE11                     

SE12 40,4 81 42,4   42,4 15,8 32 16,6   16,6 

SE13                     

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 

  

  

 LB1* 2,7 8 20,5 65,9 144,1 2,7 8 20,5 65,9 144,1 

LB11 0,3 5 2,0 10,2 20,5 0,3 5 2,0 10,2 20,5 

LB12 0,8 2 6,1 24,6 51,2 0,8 2 6,1 24,6 51,2 

LB13 1,6 1 12,3 31,1 72,3 1,6 1 12,3 31,1 72,3 

6.1 Bioplinske enote - biomasa 

  

  

BP1*  0,2 4 1,3 
 

3,8 0,2 4 1,3 
 

3,8 

BP11 0,2 4 1,3   3,8 0,2 4 1,3   3,8 

BP12                     

BP13                     

6.2 Bioplinske enote - odpadki 

  

  

BP2*  1,5 6 11,1 4,9 32,8 1,5 6 11,1 4,9 32,8 

BP21                     

BP22 1,5 6 11,1 4,9 32,8 1,5 6 11,1 4,9 32,8 

BP23                     

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 

  

  

ČN  0,2 1 1,1 0,5 3,3 0,2 1 1,1 0,5 3,3 

ČN01                     

ČN02 0,2 1 1,1 0,5 3,3 0,2 1 1,1 0,5 3,3 

ČN03                     
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Tabela 34:  Potrebne podpore in učinki OVE letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-VE. 

 
Podpore OVE 

 

V
iš

in
a
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o
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 1
5

 le
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C
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p
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SK
U
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J 
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 S
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J 

P
o

d
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Proizvodne naprave [€/MWhel] 
[mioEUR

] 
[mioEUR] [GWhel] [%točke] [GWht] [%točke] [GWh] [% točke] 

[€/MWhOVE

] 
[mio€/%] 

1. Hidroelektrarne 52,8 1,03 14,86 21,10 0,03     21,10 0,03 49,0 30,04 

2. Vetrne elektrarne 60,1 2,67 37,63 45,75 0,07     45,75 0,07 58,3 35,75 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 57,1 0,84 12,69 16,58 0,03     16,58 0,03 50,9 31,21 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti                       

4. Geotermalne elektrarne                       

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 133,4 2,68 39,51 20,49 0,03 65,95 0,11 86,44 0,14 31,0 19,01 

5.2 Sosežig lesne biomase >5%                       

5.3 Sosežig lesne biomase <5%                       

6.1 Bioplinske enote - biomasa 165,4 0,21 0,21 1,30 0,00     1,30 0,00 165,4 101,46 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 71,5 0,80 12,67 11,14 0,02 4,91 0,01 16,05 0,03 49,6 30,43 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 27,4 0,03 0,36 1,11 0,00 0,49 0,00 1,61 0,00 19,0 11,67 

8. Elektrarne na odlagališčni plin                       

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke                       

SKUPAJ 73,1 8,26 117,92 117,48 0,19 71,35 0,12 188,83 0,31 43,66 26,84 
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Tabela 35:  Potrebne podpore in učinki OVE letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-SE. 

 
Podpore OVE 
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Proizvodne naprave [€/MWhel] [mioEUR] [mioEUR] [GWhel] [%točke] [GWht] [%točke] [GWh] [% točke] [€/MWhOVE] [mio€/%] 

1. Hidroelektrarne 52,8 1,03 14,86 21,10 0,034     21,096 0,034 49,0 30,04 

2. Vetrne elektrarne 60,1 1,30 18,89 23,02 0,038     23,015 0,038 56,5 34,66 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 57,1 2,32 32,60 42,39 0,069     42,391 0,069 54,7 33,52 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni 
objekti 

                      

4. Geotermalne elektrarne                       

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 133,4 2,68 39,51 20,49 0,033 65,946 0,108 86,441 0,141 31,0 19,01 

5.2 Sosežig lesne biomase >5%                       

5.3 Sosežig lesne biomase <5%                       

6.1 Bioplinske enote - biomasa 165,4 0,21 0,21 1,30 0,002     1,300 0,002 165,4 101,46 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 71,5 0,80 12,67 11,14 0,018 4,915 0,008 16,055 0,026 49,6 30,43 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih 
naprav 

27,4 0,03 0,36 1,11 0,002 0,491 0,001 1,605 0,003 19,0 11,67 

8. Elektrarne na odlagališčni plin       
         

9. Elektrarne na biološko 
razgradljive odpadke 

                      

SKUPAJ 72,1 8,37 119,10 120,55 0,197 71,352 0,116 191,903 0,313 43,62 26,76 
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Tabela 36:  Učinki URE in TGP letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-VE. 

Proizvodna naprava URE TGP 

 PPE
77

 

[GWh] 

Vrednost
78

 

[mio EUR] 

Elektrika 

[ktCO2/a] 

Toplota 

[ktCO2/a] 

SKUPAJ 

[ktCO2/a] 

1. Hidroelektrarne 31,6 0,9 12 
 

11,6 

2. Vetrne elektrarne 68,6 2,0 25 
 

25,2 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 24,9 0,7 9 
 

9,1 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti 
     

4. Geotermalne elektrarne 
     

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 38,2 1,1 11 14 25,1 

5.2 Sosežig lesne biomase >5% 
     

5.3 Sosežig lesne biomase <5% 
     

6.1 Bioplinske enote - biomasa 2,2 0,1 1 
 

0,7 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 18,9 0,6 6 1 7,2 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 1,9 0,1 1 0 0,7 

8. Elektrarne na odlagališčni plin 
     

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke 
     

SKUPAJ 186,4 5,5 65 15 80 

 

  

                                                 
 
77  Prihranki primarne energije. 
78  Vrednost prihranjene energije. 
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Tabela 37:  Učinki URE in TGP letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-SE. 

Proizvodna naprava URE TGP 

 PPE 

[GWh] 

Vrednost 

[mio EUR] 

Elektrika 

[ktCO2/a] 

Toplota 

[ktCO2/a] 

SKUPAJ 

[ktCO2/a] 

1. Hidroelektrarne 31,6 0,9 12  11,6 

2. Vetrne elektrarne 34,5 1,0 13  12,7 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 63,6 1,9 23  23,3 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti      

4. Geotermalne elektrarne      

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 38,2 1,1 11 14 25,1 

5.2 Sosežig lesne biomase >5%      

5.3 Sosežig lesne biomase <5%      

6.1 Bioplinske enote - biomasa 2,2 0,1 1  0,7 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 18,9 0,6 6 1 7,2 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 1,9 0,1 1 0 0,7 

8. Elektrarne na odlagališčni plin      

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke      

SKUPAJ 191,0 5,6 66 15 81 
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Tabela 38:  Ekonomski učinki letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-VE.  

 
Investicija OVE Letni stroški O&M SLO  
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Proizvodne naprave [mioEUR] 

1. Hidroelektrarne 11,4 6,5 4,9 2,5 13,9 
  

0,4 0,1 0,4 

2. Vetrne elektrarne 28,3 1,8 26,5 6,2 34,6 
  

0,8 0,1 0,8 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 11,9 6,0 6,0 2,6 14,5 
  

0,1 0,1 0,1 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti 
          

4. Geotermalne elektrarne 
          

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 10,6 6,3 4,2 2,3 12,9 4,7 4,7 0,4 0,1 5,1 

5.2.Sosežig lesne biomase >5% 
          

5.3.Sosežig lesne biomase <5% 
          

6.1 Bioplinske enote - biomasa 1,2 0,6 0,6 0,3 1,5 
  

0,0 0,0 0,0 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 7,1 3,6 3,6 1,6 8,7 
  

0,3 0,4 0,3 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 
  

0,0 0,0 0,0 

8. Elektrarne na odlagališčni plin 
          

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke 
          

SKUPAJ 71,0 25 46 15,6 86,6 4,7 4,7 2,0 0,9 6,7 
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Tabela 39:  Ekonomski učinki letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-SE.  

 
Investicija 

OVE Letni stroški O&M SLO 
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Proizvodne naprave [mioEUR] 

1. Hidroelektrarne 11,4 6,5 4,9 2,5 13,9   0,4 0,1 0,4 

2. Vetrne elektrarne 14,3 0,9 13,3 3,1 17,4   0,4 0,1 0,4 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 30,5 15,2 15,2 6,7 37,2   0,2 0,2 0,2 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti           

4. Geotermalne elektrarne           

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 10,6 6,3 4,2 2,3 12,9 4,7 4,7 0,4 0,1 5,1 

5.2.Sosežig lesne biomase >5%           

5.3.Sosežig lesne biomase <5%           

6.1 Bioplinske enote - biomasa 1,2 0,6 0,6 0,3 1,5   0,0 0,0 0,0 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 7,1 3,6 3,6 1,6 8,7   0,3 0,4 0,3 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5   0,0 0,0 0,0 

8. Elektrarne na odlagališčni plin           

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke           

SKUPAJ 75,4 33 42 16,6 92,0 4,7 4,7 1,7 1,0 6,4 
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Tabela 40:  Vpliv na zaposlovanje letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-VE. 
 

 

 Ustvarjena delovna mesta 
 (izdelava, izgradnja, instalacija)  

 

Ustvarjena delovna 
mesta za 

obratovanje in 
vzdrževanje (2020) 

 Oprema Gradnja Skupaj  

Proizvodne naprave [človek let] [človek let] [človek let] [št. del mest] 

1. Hidroelektrarne 16 82 98 12 

2. Vetrne elektrarne 8 50 58 5 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 54 193 248 5 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti     

4. Geotermalne elektrarne     

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 5 25 29 8 

5.2.Sosežig lesne biomase >5%     

5.3.Sosežig lesne biomase <5%     

6.1 Bioplinske enote - biomasa 0 2 2 0 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 2 13 16 4 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 0 2 2 0 

8. Elektrarne na odlagališčni plin 
   

 

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke 
   

 

SKUPAJ 85 367 452 35 
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Tabela 41:  Vpliv na zaposlovanje letnih novih vstopov proizvodnih naprav OVE – scenarij REF-SE. 

 

 

 
 
 
 

 Ustvarjena delovna mesta 
 (izdelava, izgradnja, instalacija)  

 

Ustvarjena delovna 
mesta za 

obratovanje in 
vzdrževanje (2020) 

 Oprema Gradnja Skupaj  

Proizvodne naprave [človek let] [človek let] [človek let] [št. del mest] 

1. Hidroelektrarne 16 82 98 12 

2. Vetrne elektrarne 4 25 29 3 

3.1 Sončne elektrarne - na stavbah 139 494 633 12 

3.2 Sončne elektrarne - samostojni objekti     

4. Geotermalne elektrarne     

5.1 Elektrarne na lesno biomaso 5 25 29 8 

5.2.Sosežig lesne biomase >5%     

5.3.Sosežig lesne biomase <5%     

6.1 Bioplinske enote - biomasa 0 2 2 0 

6.2 Bioplinske enote - odpadki 2 13 16 4 

7. Elektrarne na bioplin iz čistilnih naprav 0 2 2 0 

8. Elektrarne na odlagališčni plin 
   

 

9. Elektrarne na biološko razgradljive odpadke 
   

 

SKUPAJ 166 643 809 39 
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Proizvodnja električne energije v HE večjih od 10 MW 

 
Ocene stroškov in koristi za velike HE so prikazane v tabeli ().  Uporabljeni so bili naslednji viri 
in metodologija. Investicijske vrednosti so povzete po ocenah investitorja.  
 
Koristi za zaposlovanje so bile povzete po oceni investitorja, kjer so bile na voljo (HE na Srednji 
Savi, HE na Spodnji Savi), za preostale HE pa so bile ocenjene po metodologiji iz analize Energy 
revolution 201579, ki je bila tudi osnova za ocene vpliva na zaposlenost razpršene proizvodnje 
električne energije iz OVE.   

Ocena stroškov in koristi rabe OVE za ogrevanje in hlajenje 

Raba obnovljivih virov energije in zmanjšanje izpusta CO2  

Raba obnovljivih virov energije v novih napravah je bila izračunana za različne sektorje in 
tehnologije. V industriji in daljinskem ogrevanju je bil izračun narejen glede na z referenčnim 
(REF) scenarijem dejansko predvidene nove naprave, za gospodinjstva in storitveni sektor pa na 
podlagi projekcij povečanja rabe OVE iz REF scenarija. Največji delež povečanja rabe OVE, več 
kot tri četrtine, odpade na trdno biomaso, nadaljnjih 16 % pa  na toplotne črpalke (Tabela 21). 
Med sektorji odpade največji delež povečanja rabe OVE (41 %) na industrijo in gospodinjstva 
(36 %). 
 
Izračun zmanjšanja izpusta CO2 zaradi povečanje rabe OVE je bil narejen ob predpostavki, da se 
investitorji pri odločanju o investiciji odločajo med kotlom na zemeljski plin in tehnologijo na 
OVE, zato je bil v izračunu povsod upoštevan emisijski faktor za zemeljski plin (55 t CO2/TJ). 
 
Tabela 42:  Raba obnovljivih virov energije do leta 2020 na področju ogrevanja in hlajenja  v 
novih napravah v obdobju 2017–2020. 

 
Raba obnovljivih virov energije v novih napravah, v obdobju 2017–202080  

[ktoe] 

Ukrep/tehnologija Storitve  Gospodinjstva Industrija 
Daljinsko 
ogrevanje 

SKUPAJ 

Ogrevanje in hlajenje 32,3 50,4 58,2 0,6 141,5 

Geotermalna energija 2,7 0,0 0,0 0,0 2,8 

Sončna energija 0,2 3,3 0,0 0,0 3,5 

Biomasa 22,1 32,9 57,1 0,6 112,7 

trdna 17,5 32,9 56,4 0,6 107,5 

bioplin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

tekoča biogoriva 4,5 0,0 0,7 0,0 5,2 

OVE (toplotne črpalke) 7,4 14,1 1,1 0,0 22,6 

 

                                                 
 
79  Greenpeace international, Global Wind Energy Council, Solar Power Europe, Energy revolution 2015, 2015. 
80  Brez proizvodnje topolote v napravah SPTE. 
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Naložbe in nepovratna sredstva 

Največ naložb, 323,15 milijonov evrov ali 62 % je predvideno v gospodinjstvih, 148 milijonov 
evrov ali 29 % pa v storitvenem sektorju (Tabela 43).  
 
Specifični stroški za oceno naložb so bili določeni na podlagi podatkov Eko sklada o projektih 
izrabe OVE v gospodinjstvih, ki so bili podprti z nepovratnimi sredstvi, podatkov Kohezijskega 
sklada za projekte, ki so prejeli nepovratna sredstva iz razpisov za kurilne naprave na lesno 
biomaso (KNLB) in daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB), podatkov iz tuje literature in 
ekspertne ocene proizvajalcev tehnologij. 
 
Tabela 43:  Naložbe v nove naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije v obdobju 2017–
2020 na področju ogrevanja in hlajenja. 

 
Vrednost naložb v obdobju 2017–2020  

[mio €] 

Ukrep/tehnologija Storitve  Gospodinjstva Industrija 
Daljinsko 
ogrevanje 

SKUPAJ 

Ogrevanje in hlajenje 147,91 323,15 26,09 20,52 517,67 

Geotermalna energija 10,67 0,00 0,00 1,45 12,12 

Sončna energija 3,71 68,96 0,00 0,00 72,66 

Biomasa 104,90 113,80 24,40 19,06 262,16 

trdna 104,90 113,80 24,40 19,06 262,16 

bioplin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tekoča biogoriva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OVE (toplotne črpalke) 28,64 140,40 1,69 0,00 170,72 

 
Za izvedbo 518 milijonov evrov naložb bo predvidoma potrebnih 85 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev ali 16,4 %. Največja deleža pri tem odpadeta na gospodinjstva (44 %) in 
storitveni sektor (43 %;Tabela 44). Za nepovratna sredstva v storitvenem sektorju in industriji so 
sredstva predvidena tudi v okviru nove finančne perspektive, zlasti za javni sektor in MSP 
(Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020). V izračunu 
upoštevane predpostavke za izračun višine potrebnih nepovratnih sredstev naj bi z izboljšanjem 
učinkovitosti izrabe nepovratnih sredstev zaradi uvajanja energetskega pogodbeništva prednostno 
pomagale pospešiti vlaganja v OVE v javnem sektorju (povprečni finančni vzvod je 50 evro 
centov za 1 evro naložbe – od 75 evro centov leta 2015 do 25 evro centov leta 2020), biomaso 
(predvidoma naj bi bile podprte vse investicije) itd. Višina nepovratnih sredstev je odvisna 
predvsem od trenutne politike izrabe OVE in v njenem okviru določenih prednostnih nalog in se 
lahko temu ustrezno prilagaja. 
 
Tabela 44:  Nepovratna sredstva, potrebna za izvedbo naložb v povečanje rabe obnovljivih virov 
energije v obdobju 2017–2020 na področju ogrevanje in hlajenje. 

 
Sredstva za podpore v obdobju 2017–2020  

[mio €] 

Ukrep/tehnologija Storitve  Gospodinjstva Industrija 
Daljinsko 
ogrevanje 

SKUPAJ 

Ogrevanje in hlajenje 36,41 37,03 4,06 7,53 85,03 

Geotermalna energija 5,33 0,00 0,00 0,53 5,87 

Sončna energija 0,56 6,74 0,00 0,00 7,30 

Biomasa 26,22 13,64 4,06 7,00 50,92 

trdna 26,22 13,64 4,06 7,00 50,92 
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Sredstva za podpore v obdobju 2017–2020  

[mio €] 

Ukrep/tehnologija Storitve  Gospodinjstva Industrija 
Daljinsko 
ogrevanje 

SKUPAJ 

bioplin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tekoča biogoriva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

OVE (toplotne črpalke) 4,30 16,65 0,00 0,00 20,94 

 Finančni vzvod - razmerje med sredstvi za subvencije in vrednostjo naložb [€/€] 

 0,25 0,11 0,16 0,37 0,16 

 
 

Delovna mesta 

Za izračun delovnih mest, potrebnih za vzdrževanje in obratovanje ter proizvodnjo in vgradnjo 
novih naprav, so bili uporabljeni podatki iz literature. Glede na to, da največji delež povečanja 
rabe OVE v obdobju 2017−2020 odpade na biomaso, je razumljivo, da je v tem segmentu 
predvidenih tudi največ delovnih mest. 
 
Tabela 45:  Ustvarjena delovna mesta za obratovanje in vzdrževanje do leta 2020 na področju 
ogrevanja in hlajenja. 

 
Ustvarjena delovna mesta za obratovanje in vzdrževanje 2017–2020  

[delovna mesta] 

Ukrep/tehnologija Storitve  Gospodinjstva Industrija 
Daljinsko 
ogrevanje 

SKUPAJ 

Ogrevanje in hlajenje 89 181 162 2 434 

Geotermalna energija 9 0 0 0 9 

Sončna energija 2 32 0 0 34 

Biomasa 50 94 161 2 306 

trdna 50 94 161 2 306 

bioplin 0 0 0 0 0 

tekoča biogoriva 0 0 0 0 0 

OVE (toplotne črpalke) 29 55 2 0 85 

 
Tabela 46:  Ustvarjena delovna mesta za proizvodnjo in vgradnjo v obdobju 2017−2020 na 
področju ogrevanja in hlajenja. 

 
Ustvarjena delovna mesta za izgradnjo naprav v obdobju 2017–2020  

[človek let] 

Ukrep/tehnologija Storitve  Gospodinjstva Industrija 
Daljinsko 
ogrevanje 

SKUPAJ 

Ogrevanje in hlajenje 320 754 540 6 1.620 

Geotermalna energija 34 0 0 1 35 

Sončna energija 13 238 0 0 250 

Biomasa 166 312 534 5 1.016 

trdna 166 312 534 5 1.016 

bioplin 0 0 0 0 0 

tekoča biogoriva 0 0 0 0 0 

OVE (toplotne črpalke) 107 205 6 0 319 
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