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UVOD 

Cilji nacionalnega energetskega programa 

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

energetskimi storitvami, se uvršča med najpomembnejše razvojne izzive sedanjega trenutka. Že 

Energetski zakon (EZ) iz leta 1999 kot cilj opredeli zagotavljanje pogojev za zanesljivo oskrbo 

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

njene učinkovite rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije ter pogojev varovanja okolja. 

Nacionalni energetski program (NEP) gradi na teh osnovah. Energetska politika je vse bolj predmet 

skupne politike EU, slovenska energetska politika je s to usklajena v svojih osnovnih ciljih: okoljski 

trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti.  

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

nizkoogljično družbo z vodilno vlogo naslednjih prednostnih področij: učinkovite rabe energije (URE), 

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

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

rabe energije v vseh sektorjih v polni meri, postavlja ambiciozne cilje pri izkoriščanju OVE ter vzpostavlja 

pogoje za bistveno zmanjšanje odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovo dolgoročno postopno 

opuščanje. Potrebno skrbnost bo zahtevalo zagotavljanje zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe z 

električno energijo v obdobju do 2030, ko se bodo umaknile iz obratovanja vse obstoječe termoelektrarne 

(skupaj za 981 MW), ki imajo nizke izkoristke in so pred iztekom življenjske dobe, po letu 2016 pa bodo 

zaradi okoljskih zahtev neustrezne za obratovanje. Kljub temu je vizija postopno zmanjševanje rabe tudi 

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

enoti1, popolno prenehanje rabe lignita pa je predvideno okrog leta 2050. V tem obdobju se bodo 

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

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

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

enote ob lokaciji obstoječe. Dejanska realizacija nove jedrske elektrarne bo odvisna od pogojev na trgu in 

poslovnih odločitev ter družbene sprejemljivosti projekta.  

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

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

osnovna izhodišča ukrepov davčne politike, politike urejanja prostora, stanovanjske politike, raziskav in 

razvoja, izobraževanja ter splošne razvojne politike države, potrebnih, da bodo načrtovani učinki 

energetske politike doseženi.  

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

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

investicijski potencial pri končnemu porabniku energije za vse donosne ukrepe učinkovite rabe energije 

in izkoriščanje obnovljivih virov energije. Cilj NEP je tudi ustrezno upravljanje družbenih sprememb za 

realizacijo potrebnih tehnoloških sprememb in sprememb pri ravnanju z energijo, zlasti postavlja v 

ospredje ukrepe energetske učinkovitosti za preprečevanje energijske revščine, ki bo vse bolj pomembno 

zaradi pričakovanih višjih cen energije v prihodnje2. 

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

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

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

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

infrastrukture v Sloveniji in postopne inernalizacije eksternih stroškov.  
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in ukrepov, zato v celoti povzema že sprejete ukrepe in predlaga mehanizme za izboljšanje izvedbe le-

teh. V NEP so vključeni ukrepi operativnih programov za energetsko učinkovitost, obnovljive vire 

energije, kohezijske politike oz. ukrepov za črpanje sredstev EU skladov na področju trajnostne 

energetike ter zmanjševanja emisij toplogrednih plinov3. NEP ukrepe »povzema« in načrtuje njihovo 

nadaljevanje po izteku teh operativnih programov v še večjem obsegu. Z vključitvijo v NEP z odločanjem 

v Državnem zboru (DZ) je tem ukrepom zagotovljena večja stabilnost in dolgoročnost, z dodatnimi 

mehanizmi pa njihova izvedba. 

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

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

uveljavljajo: učinkoviti rabi energije, izkoriščanju obnovljivih virov energije in aktivnim omrežjem. 

Vsebina NEP 

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

okoljske in tehnološke kriterije, razvoj javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter 

spodbude in mehanizme za spodbujanje uporabe OVE in izvajanje ukrepov za URE. Vsebuje cilje, 

usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, ukrepe za doseganje ciljev, perspektivne energetske 

bilance5 in oceno učinkov glede doseganja ciljev. 

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

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

energije v prometu, Obnovljivi viri energije, Lokalna oskrba z energijo in Soproizvodnja 

toplote in električne energije; 

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

Omrežje za distribucijo električne energije; 

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

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

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

načrtovanje. 

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

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

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

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

zgodnje preverjanje sprejemljivosti ukrepov, NEP opredeljuje razvoj javne infrastrukture in 

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

prostorskega razvoja RS. [Za izpolnjevanje ciljev NEP bodo objekti NEP vključeni v Načrt upravljanja z 

vodami (NUV).]  

                                                 
3
  Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE); Operativni program zmanjšanja emisij 

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

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE). 
4
  EZ opredeljuje splošne cilje energetske politike (EZ, čl. 2 in 9) in posebej cilje s stališča varstva okolja in konkurenčnosti (EZ, čl. 

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

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

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

sredstvi državnega proračuna. 
5
  Obvezne sestavine energetskih bilanc so (EZ čl. 15): napoved porabe po posameznih vrstah energije z upoštevanjem ukrepov 

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

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

potreben nivo zalog in rezervnih kapacitet za doseganje načrtovanega nivoja zanesljivosti oskrbe, načini spodbujanja ekološko 

primernejših goriv. 
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Posebno poglavje ocenjuje učinke predlaganega scenarija NEP. Ocene učinkov so podane primerjalno z 

drugimi analiziranimi scenariji in z utemeljitvijo izbora predlaganega scenarija. Dolgoročna bilanca za 

izbrani scenarij ne pomeni napovedi prihodnje rabe in oskrbe temveč pričakovan razvoj, če bodo 

izpolnjeni pogoji, zlasti vzpostavitev načrtovanih oz. predlaganih mehanizmov podpornega okolja. 

Ocenjeni so tudi ekonomski učinki scenarijev: bistveno se bo povečal obseg investicij v vseh sektorjih. Vsi 

scenariji so bili presojani tudi v okviru celovite presoje vplivov na okolje. 

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

spremljanje izvajanja NEP. 

Odločanje o NEP  

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

so bila izčrpno predstavljena strateška vprašanja za oblikovanje dolgoročne razvojne vizije pri ravnanju z 

energijo in izvedbenih instrumentov6. Doživela je velik odziv s predlogi in pripombami okoljskih 

nevladnih organizacij, regionalnih organizacij in pobud, energetskih podjetij, interesnih združenj, 

posameznikov idr. ustanov, ki jih je bilo v procesu priprave NEP potrebno uskladiti in upoštevati.  

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

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

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

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

vključevanja javnosti v pripravo programskih dokumentov, vendar je ministrstvo želelo okrepiti 

sodelovanje širše strokovne in zainteresirane javnosti za večjo kakovost priprave in odločanja o NEP.  

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

(EZ, čl. 13). Osnutek predloga NEP bo v javni obravnavi od [30. marca do 30. maja]. Vzporedno poteka 

javna obravnava Okoljskega poročila za NEP in čezmejno posvetovanje o obeh dokumentih.  

V postopku CPVO za NEP se presojajo tudi ukrepi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za 

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

 Tabela 1: Nadaljnji koraki obravnave in odločanja o NEP 

Postopek odločanja o NEP 

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

Javna obravnava Predloga NEP in OP NEP 

Obvestilo-notifikacija sosednjim državam glede čezmejnih aktivnosti v NEP 

Dopolnjen Predlog NEP in OP NEP s pripombami iz javne obravnave 

Mnenje MOP glede sprejemljivosti OP NEP 

Vladna procedura za Predlog NEP 

Postopek odločanja o Predlogu NEP v DZ 

 

Dokumenti. Obravnava in odločanje o NEP obsega dva dokumenta: 

 Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 2030 - Aktivno ravnanje z energijo (NEP); 

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

strani MG. 
7
  Pri izdelavi NEP sta obvezna sodelovanje javnosti (čl. 34.a Zakona o varstvu okolja – ZVO, Ur. l. RS, UPB1 39/2006, 70/2008, 

108/2009) in celovita presoja vplivov na okolje (čl. 39 ZVO). 
8
  Glej Tabelo 7 v prilogi Okoljskega poročila Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski 

program za obdobje 2010 do 2030. 
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 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 

2030 (OP NEP).  

 
V podporo odločanju o NEP so pripravljeni naslednji podporni dokumenti: 

 Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-20309: 

o 1. del: Izhodišča; 

o 2. del: Rezultati; 

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

Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 2027; 

 Letni energetski pregled 2008; 

 sektorski elaborati – Strokovne podlage za podprograme NEP; 

 študija – Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn. 

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

konkurenčnosti za različne scenarije. Celotno oceno učinkov NEP na okolje skladno s postopkom CPVO 

podaja Okoljsko poročilo NEP. 

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

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

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

Energetskega zakona (EZ). Izhodišča za oblikovanje scenarijev s podrobnim opisom scenarijev so v dokumentu: Dolgoročne 

energetske bilance RS za obdobje 2010-2030 – Izhodišča.  
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1 Cilji in prednostna področja NEP 

Splošni cilji 

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

zagotavljanje: 

 zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami; 

 okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  

 konkurenčnosti gospodarstva in družbe ter razpoložljive in dostopne energije oz. energetskih 

storitev; 

 socialne kohezivnosti. 

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

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

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

energije so prednostna področja energetske politike za povečanje zanesljivosti oskrbe in 

konkurenčnosti družbe ter postopen prehod v nizkoogljično družbo. 

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

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

2030 [v primeru jedrskega scenarija 2030 13-odstotno izboljšanje do leta 2030]; 

 25-odstoten delež obnovljivih virov energije (OVE) v rabi bruto končne energije do leta 2020 in 

30-odstoten delež do leta 2030; 

 9,5-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) iz zgorevanja goriv10 do leta 2020 in 

18-odstotno zmanjšanje do leta 2030; 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti za 29 odstotkov do leta 2020 in za 46 odstotkov do leta 2030 

[v primer jedrskega scenarija za x%]; 

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

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

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

oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje; 

 nadaljnje izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov 

energije, dobavnih poti in dobavitevljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi. 

                                                 
10

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

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

trgovanje z emisijami (Direktiva 2009/29/ES). Naveden cilj zmanjšanja se nanaša na ukrepe znotraj Slovenije. 
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Prednostna področja energetske politike 

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

ciljev NEP so kot prednostna področja aktivnosti predlagana: 

 učinkovita raba energije; 

 izkoriščanje obnovljivih virov energije; 

 razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij. 

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

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

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

v SPTE z visokim izkoristkom, povezano s pospešenim razvojem sistemov daljinskega ogrevanja. 

Spodbude bodo namenjene obsežnemu programu energetske sanacije stavb, razvoju finančnih 

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

projektov učinkovite rabe energije. Vodilno vlogo pri sanaciji stavb bo prevzel javni sektor in dal zgled. 

Podprti bodo ukrepi za povečanje konkurenčnosti industrije z izboljšanjem učinkovitosti rabe in 

upravljanja z energijo.  

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

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

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

energije iz OVE: poleg razvoja proizvodnje iz hidroenergije bo znatno večji tudi delež proizvodnje iz 

drugih OVE in iz SPTE z visokim izkoristkom. Delež električne energije iz OVE glede na bruto končno 

rabo električne energije so bo do leta 2030 povečal nad 30 odstotkov. Večji del zastarelih in okoljsko 

nesprejemljivih termoenergetskih objektov bodo nadomestile nove enote, dolgoročno bo razvoj usmerjen 

v konkurenčno nizkoogljično proizvodnjo električne energije. Predvidena sta razvoj in izgradnja aktivnih 

omrežij v podporo večji učinkovitosti rabe in razpršeni proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE z 

visokim izkoristkom. 

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

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

uvajanjem električnih vozil ter vozil na druga alternativna goriva, kar bo doprineslo k zmanjšanju 

lokalnih in globalnih obremenitev okolja.  
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2 Strategija NEP 

Strategija trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo 

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

razvoj bo temeljil na rasti kakovosti energetskih storitev ob manjšem vložku energije, je eden od temeljnih 

elementov prehoda v nizkoogljično družbo in bo ključno vplival na konkurenčnost družbe v prihodnje in 

prispeval k izboljšanju zanesljivosti oskrbe z zmanjšanjem uvozne odvisnosti in stroška za uvoz goriv. 

Razvoj bo oprt tudi na ukrepe in cilje podnebno energetskega paketa EU in druge razvojne strategije 

države. 

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

gospodarske rasti in razvoja delovnih mest. NEP zastavlja ambiciozne cilje dolgoročnega zmanjšanja rabe 

končne energije brez prometa (zmanjšanje rabe končne energije za 7 % od leta 2008 do leta 2030) ter 

obvladovanje rasti rabe električne energije (obvladati rast končne rabe električne energije, da se ne bo 

povečala za več kot 7 % od leta 2008 do leta 2030).  

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

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

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

spodbude ponudnikom novih finančnih storitev in izvedbo ukrepov URE. Predpogoj je tudi zagotavljanje 

ustreznih kadrovskih zmogljivosti na vseh nivojih. Načrtovane so tudi spremembe organiziranosti javne 

uprave za podporo URE in OVE. Področje URE bo postalo vzorčen primer povezovanja politik: davčne, 

stanovanjske in prostorskega načrtovanja, za doseganje ciljev.  

URE bo podprta z ukrepi »zelene davčne politike«11, vzporedno s povečanjem davščin bo za ranljive 

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

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

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

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

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

2020 in 53-odstoten do leta 2030. NEP bo omogočil razvojni preboj tudi danes manj izkoriščanim OVE 

tako, da se bodo leta 2030 v približno enakem obsegu kot hidroenergija in lesna biomasa izkoriščali 

preostali OVE skupaj. Za proizvodnjo toplote je predvideno prednostno spodbujanje izrabe lesne 

biomase, sončne in geotermalne energije ter izkoriščanje lesne biomase v SPTE z visokim izkoristkom in 

sistemih daljinskega ogrevanja, za proizvodnjo električne energije pa je predvideno izkoriščanje vetrne, 

sončne in hidro energije ter lesna biomasa in bioplin v SPTE z visokim izkoristkom.  

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

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

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

OVE, bo zelo odvisno tudi od izvedbe programa izboljšanja URE ter oblikovanja in izvajanja trajnostne 

prometne politike v državi in v EU.  

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

OVE, Pravilnik o energetski učinkovitosti stavb, in spodbude za energetsko sanacijo stavb. Predvidene so 

tudi izboljšave na vseh ravneh načrtovanja projektov izrabe OVE, postopkov umeščanja v prostor in 

                                                 
11

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

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

doseže z ustrezno davčno in cenovno politiko reguliranih cen. Pri tem gre za prenos davčnega bremena z dobrin kot je delo na 

izkoriščanje naravnih virov, in ohranjanje davčne nevtralnosti. 
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usmerjena davčna politika ter nova shema spodbud za proizvodnjo toplote iz OVE. Za dolgoročen 

prehod v nizkoogljično družbo bo potrebno izkoriščanje OVE v bistveno večjem obsegu, pogoje za to je 

potrebno zagotoviti v aktih prostorskega načrtovanja.  

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

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

so podpora večji učinkovitosti rabe in uvajanju razpršene proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE 

z visokim izkoristkom. 

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

električnih vozil in zagotavljanju polnilne infrastrukture za električna vozila, stisnjen zemeljski plin, 

utekočinjen naftni plin in vodik ter biogoriva. Izboljšani učinkovitosti vozil in vožnje bosta doprinesli k 

zmanjšanju lokalnih in globalnih obremenitev okolja. Slovenija bo podpirala trajnostno rabo biogoriv in 

razvojno usmeritev v izkoriščanje biogoriv druge generacije. 

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

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

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

(prostorska idr.).  

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

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

odpadne toplote. Pri proizvodnji toplote v sistemih za lokalno oskrbo z energijo bo dosežen 80-odstoten 

delež toplote iz nizkoogljičnih virov (proizvodnja toplote iz OVE, SPTE ali odpadna toplota). V vseh 

sistemih daljinskega ogrevanja bo obvezen najmanj 20-odstoten delež energije iz OVE. 

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

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

konceptov ter vključevanje lokalne energetike v občinske akte.  

Soproizvodnja toplote in električne energije je prednostna tehnologija za izboljšanje učinkovitosti 

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

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

v sistemih daljinskega ogrevanja, storitvenih dejavnostih in večstanovanjskih stavbah. Ključnega pomena 

za povečanje deleža SPTE je zagotavljanje stabilnosti in učinkovitosti izvajanja podporne sheme za 

električno energijo, proizvedeno v SPTE z visokim izkoristkom. Postopoma se bo SPTE uveljavljala tudi v 

široki rabi.  

Strategija oskrbe z električno energijo 

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

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

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

reguliranih dejavnosti skladno z zahtevami EU direktiv, vzpostavitev izravnalnega trga, povečanje 

likvidnosti borze, uvedba pametnih merilnih naprav pri odjemalcih (100 % do leta 2017) in uveljavljanje 

ukrepov za varstvo potrošnikov. 

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

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

tudi delež proizvodnje iz drugih OVE in iz SPTE z visokim izkoristkom. Večji del termoenergetskih 

objektov je zastarelih in okoljsko nesprejemljivih. Pri proizvodnji električne energije v velikih enotah bo 

prednostno dokončanje verige HE na spodnji Savi in izgradnja verige hidro elektrarn (HE) na srednji 
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Savi, predvidena je tudi izraba drugih okoljsko sprejemljivih HE in izkoriščanje drugih OVE12. Nadaljnji 

ukrepi obsegajo ohranjanje diverzifikacije virov, tehnologij in lokacij pri proizvodnji električne energije 

najmanj na sedanji ravni, zagotavljanje pretežnega deleža proizvodnje iz domačih virov energije, 

nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji s podaljšanjem življenjske dobe NEK in 

*izgradnjo nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2)+ ter usmerjeno rabo fosilnih goriv z dolgoročnim 

ciljem prehoda v nizkoogljično družbo: izkoriščanje visoko učinkovite SPTE, nadaljnje izkoriščanje 

Premogovnika Velenje v povezavi s konkurenčno proizvodnjo električne energije in postopno zapiranje 

premogovnika okrog leta 2050 ter postopno prenehanje uporabe drugih premogov. Avtonomnost 

elektroenergetskega sistema za delovanje v kritičnih razmerah bo zagotovljena z zadostnimi 

proizvodnimi in rezervnimi zmogljivostmi skladnimi z mednarodnimi pravili UCTE, njihovo ustrezno 

diverzifikacijo, zagotavljanjem vseh funkcij elektroenergetskega sistema v državi ter povezanostjo 

Slovenije v mednarodnem prostoru. 

Prenos električne energije. Cilj je izgradnja notranjih povezav (zaključitev notranje zanke na 400 kV 

omrežju z izgradnjo daljnovoda Beričevo-Krško) in izboljšanje povezave s sosednjimi državami 

(Madžarska in Italija) ter okrepitev 110 kV omrežja za večjo zanesljivost obratovanja in priklop 

razpršenih proizvodnih virov. Spremenjena bo metodologija obračunavanja omrežnine, ki bo deloma 

obremenila tudi proizvajalce električne energije. Izboljšani bodo zakonodaja in postopki za hitrejše 

umeščanje povezav za prenos električne energije v prostor ter izdelani kriteriji za uporabo podzemnih 

elektroenergetskih povezav. Izgradnja povezovalnih daljnovodov za nove velike proizvodne enote bo 

breme proizvajalcev.  

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

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

omrežja, izboljšanje kakovosti in zanesljivosti oskrbe, razvoj, prilagojen predvideni potrebi po večji 

priključni moči in večjem obsegu proizvodnje električne energije na distribucijskem omrežju, ter prehod v 

aktivno omrežje za distribucijo električne energije. Upravljavci omrežij bodo poleg dosedanjih nalog 

dolžni povezano izvajati program uvajanja pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih 

električne energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode pri končnih odjemalcih. Izvajalci 

gospodarske javne službe (GJS) distribucije električne energije bodo zadolženi za poenostavljeno in 

standardizirano priključevanje novih razpršenih proizvodnih enot in polnilne infrastrukture za električna 

vozila na omrežje. 

Strategija oskrbe z gorivi 

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

oskrbe z energetskimi storitvami, vendar pa bodo te dejavnosti, zaradi pričakovanih višjih cen in 

postopnega prehoda iz fosilnih na nizkoogljične vire, podvržene velikim spremembam. 

Trg z zemeljskim plinom. Za oskrbo z zemeljskim plinom bo ključna postopna konvergenca s sosednjimi 

trgi. Izboljšana bo konkurenčnost trga z zemeljskim plinom v Sloveniji, v povezavi s trgom v EU in na 

območju Energetske skupnosti, vključno z razvojem trgovanja na odprtih javnih trgih v regiji.  

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

OVE, bo prihodnja poraba plina zelo odvisna od proizvodnje električne energije, zlasti SPTE z visokim 

izkoristkom v lokalni oskrbi in industriji. Zagotavljanje energetski storitev iz OVE ali sistemov 

daljinskega ogrevanja bo imelo prednost pred širitvijo plinskih omrežij na nova območja.  

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

tako, da bosta omogočili učinkovito delovanje notranjega energetskega trga EU in zanesljivo oskrbo z 

energijo. Razvoj v obdobju od 2010 do 2030 bo usmerjen v zanesljivo oskrbo obstoječih in novih 

                                                 
12

  Za razpršeno proizvodnjo električne energije iz OVE glej tudi Strategija trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo. 
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odjemalcev zemeljskega plina vključno s porabo zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije in 

toplote, razvoj prenosnih zmogljivosti, zlasti vključevanje v mednarodne projekte za dodatno 

diverzifikacijo dobavnih poti do obstoječih in novih virov zemeljskega plina ter skladiščnih zmogljivosti 

za večjo zanesljivost in konkurenčnost dobav. Slovenija se hkrati uveljavlja tudi kot regionalno 

pomembna država za tranzit zemeljskega plina.  

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

zemeljskega plina ter učinkovito trženje zmogljivosti za doseganje visoke izkoriščenosti prenosnih in 

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

prenosnih zmogljivostih in ekonomski upravičenosti vlaganj. Realizirani bodo infrastrukturni projekti, ki 

omogočajo zadostne prenosne zmogljivosti in približevanje infrastrukturnemu standardu N-1, 

odpravljanje ozkih grl v omrežju, možnosti dvosmernega pretoka v povezavah s sosednjimi prenosnimi 

omrežji, priključitev novih odjemalcev in enot za proizvodnjo električne energije, SPTE ter plinifikacijo še 

neplinificiranih delov države in oskrbo obstoječih odjemalcev, vključitev v mednarodne projekte 

izgradnje plinovodnih povezav, zagotavljanje povezav s terminali za UZP v regiji ter dostopom do novih 

razpoložljivih skladiščnih zmogljivosti v regiji. Raziskana bo možnost skladiščenja zemeljskega plina v 

Sloveniji. 

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

naftnimi derivati. Pričakovati je postopno trajno povečevanje cen nafte in naftnih derivatov, za dejaven 

razvoj področja bosta najpomembnejše obvladovanje sprememb pri postopnem zmanjševanju 

povpraševanja po naftnih derivatih v državi v prihodnje (ogrevanje, promet) ter zagotavljanje 

zanesljivosti dobav ter ustreznih strateških in komercialnih zalog. Za zagotovitev obveznih 90-dnevnih 

rezerv tekočih goriv v državi zadoščajo obstoječe instalacije za skladiščenje. 

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

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

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

lahko slovenski akterji z demonstracijskimi projekti in drugimi ukrepi ustrezno pozicionirajo v 

mednarodnem tehnološkem razvoju. 

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

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

električne energije. Cilj je dolgoročno zmanjšanje vse rabe premoga. [NEP predvideva postopno zapiranje 

PV najkasneje do leta 2054.] Zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) je predvideno do leta 2015 

skladno z Zakonom o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije. Ob 

postopnem zmanjševanju obsega rabe premoga, premog ostaja element domače oskrbe z energijo zaradi 

strateške zanesljivosti in diverzifikacije energetskih virov za proizvodnjo električne energije, zlasti zaradi 

zmanjševanja tveganj pri oskrbi z energijo ob izjemnih ekonomskih ali političnih razmerah.  

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

(hidroenergija, jedrska energija, lignit13), je nizkoogljičen in dolgoročno zelo konkurenčen vir za 

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

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

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

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

oskrbo z električno energijo je ključno podaljšanje življenjske dobe Nuklearni elektrarni Krško do 2043. 

Izgradnja nove jedrske elektrarne olajša prehod v nizko ogljično družbo. Možna je izgradnja nove jedrske 

elektrarne moči 1.000 do 1.600 MW na lokaciji v Krškem. Z energetskega vidika je projekt pozitiven, 

potrebna bo le ustrezna porazdelitev povečanih stroškov sistemskih storitev med proizvajalci in 

                                                 
13

  V manjšem deležu je električna energija proizvedena iz zemeljskega plina. 



PREDLOG NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA RS ZA OBDOBJE 2010-2030 – POVZETEK IJS CEU 

 12 

porabniki energije. Ob življenjski dobi elektrarne 60 let je projekt lahko izrazito konkurenčen, v času 

izgradnje in odplačevanja posojil drugega bloka pa bo pomenil velik izziv za investitorja. Zaradi svoje 

velikosti bo proizvodnja električne energije močno vpeta v regionalni trg z električno energijo, zlasti v 

prvem obdobju delovanja. Izvedba investicije bo s stališča kadrovskih zmogljivosti, organizacije izvedbe 

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

razvojnega potenciala in je pomemben v okviru strategije razvoja Slovenije. 

Strategija drugih politik, ki podpirajo doseganje ciljev NEP 

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

ukrepov bo davčna politika zasledovala cilje zelene davčne politike (Slovenska izhodna strategija). Za 

usmerjanje k trajnostnim energetskim opcijam bodo ključni postopno vključevanje zunanjih stroškov v 

ceno energije s povečevanjem davkov na energijo, spodbujanje trajnostnih energetskih opcij pri drugih 

davščinah ter oblikovanje razvojno naravne politike reguliranih cen za uporabo omrežja, kar bo vodilo do 

preoblikovanja politike subvencioniranja oz. bistveno zmanjšalo potrebne subvencije za prehod v 

nizkoogljično družbo. Z uvedbo novih ali preoblikovanjem obstoječih davkov, (kot so npr. davek na 

nepremičnine v pripravi, davki na energijo: trošarina in okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo 

CO2 v povezavi s prostovoljnimi sporazumi za gospodarstvo, davek in druge takse na motorna vozila ter 

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

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

obremenjevanje okolja 

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

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

vira povečanja nacionalne konkurenčne sposobnosti na področju energetike. NEP načrtuje ciljno 

usposabljanje za kakovostno pripravo in izvedbo projektov na področju energetske učinkovitosti in 

zelenih energetskih tehnologij ter njihovega umeščanja v javne in zasebne objekte (arhitekti, projektanti, 

odločevalci idr.) ter ciljno izobraževanje in usposabljanje javne uprave za operacionalizacijo zakonodaje 

na področju trajnostne energetike in učinkovito upravljanje z energijo v javnem sektorju.  

Raziskave in razvoj. NEP predlaga, da postane področje trajnostne rabe energije in lokalne oskrbe 

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

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

prenos v gospodarstvo. Pomemben element pri tem je povezovanje v širši evropski raziskovalni prostor. 

Vzpostavljen bo sistem za financiranje demonstracijskih projektov. 

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

Predvidene so tudi izboljšave politike prostorskega načrtovanja z ukrepi usmerjenimi zlasti v izboljšanje 

procesov odločanja pri izdaji dovoljenj za prednostne projekte državne infrastrukture, vključno s 

spremembo zakonodaje na tem področju. Predvidene so nadaljnje aktivnosti za spodbujanje in ureditev 

področja energetsko učinkovitega prostorskega načrtovanja. Pri umeščanju energetskih objektov v 

prostor je predvidena proaktivna vloga države in nov mehanizem, kjer bo država vlagala v pripravo 

strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih načrtov ter vodila postopke za umeščanje v prostor 

za elektrarne na OVE, ki so prepoznane kot objekti nacionalnega pomena za dosego predpisanega cilja 

25-odstotnega deleža porabe OVE v končni rabi energije in za katere investitor še ni znan.  

Izvedba NEP 

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

storitev na trgu. Iz proračunskih sredstev se financira Zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik skladno z 

zakonom ter izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih jedrskih odpadkov.  

Skupna vrednost investicij programa v obdobju 2010-2030 znaša 25.017 mio EUR. Na letni ravni gre v 

povprečju za 1,1 mrd EUR investicij, kar predstavlja okoli 3 % slovenskega BDP v letu 2009. Skoraj [92 % 
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(22,9 mrd EUR)] vseh sredstev bo zagotavljal zasebni sektor z lastnim kapitalom in posojili komercialnih 

bank in Ekosklada ali gospodarske družbe na področju energetike (javne in zasebne), nosilec bremena 

[8 % (2,2 mrd EUR)] investicij je predvidoma javni sektor. 

Za doseganje okoljskih ciljev NEP načrtuje spodbujanje investicij v URE, OVE in lokalne sisteme za 

oskrbo z energijo iz javnofinančnih virov v višini 4,0 mrd EUR v obdobju od leta 2011 do leta 2030. 

Spodbude so potrebne zaradi nepopolnosti trgov, ki okoljskih škod in koristi še ne vrednotijo oz. 

internalizirajo v tržni ceni energije. Javnofinančna sredstva za spodbujanje URE, OVE in lokalne 

energetike se zbirajo na način, ki bo usmerjal k učinkoviti rabi energije oz. skladno z načelom 

onesnaževalec plača, kot dodatek k ceni energije. 66 % potrebnih javnih sredstev je zagotovljenih z 

obstoječimi mehanizmi, za zagotovitev manjkajočih sredstev NEP načrtuje črpanje prihodkov iz avkcij v 

okviru sheme trgovanja z emisijskimi kuponi in z uvedbo novega dodatka za spodbujanje oskrbe toplote 

iz obnovljivih virov energije. Cilj NEP je do leta 2020 bistveno povečati financiranje projektov iz 

evropskih skladov.  

Višje spodbude kot za zrele tehnologije bodo namenjene tehnologijam v začetni fazi prodora na trg, 

vendar v omejenem obsegu in se bodo postopno zmanjšale. Za uvajanju novih tehnologij, storitev ter 

finančnih produktov NEP načrtuje demonstracijske projekte.  

Izbira strateške usmeritve 

Izbira strateške usmeritve temelji na ciljih in usmeritvah energetske politike iz Energetskega zakona in 

Lizbonske pogodbe ter analize različnih scenarijev energetske politike v Sloveniji do leta 2030, ki te cilje 

izpolnijo. Analizirani so  bili učinki dveh strategij trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo ter trije 

scenariji oskrbe z električno energije. Učinke energetskih scenarijev smo preverili v enem, ciljnem 

scenariju gospodarskega razvoja in enotnem scenariju zunanjih okoliščin. Preverili smo občutljivost 

rezultatov na gibanja v prometu. Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali strateških vidikov 

investicij v teku. Zaradi dilem javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v izvajanju, sta bila 

analizirana še dva dodatna scenarija oskrbe z električno energijo, ki omogočata oceno strateških vidikov 

razvoja energetike ob prekinitvi te investicije14. Drugih investicij v izvajanju in že sprejetih ukrepov v 

analizi nismo preverjali. Vsi scenariji so bili presojani tudi v okviru celovite presoje vplivov na okolje. 

Strategiji energetske politike na področju trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo obsegata ukrepe 

URE v vseh sektorjih, rabo OVE za oskrbo s toploto in razpršeno proizvodnjo električne energije iz OVE 

in v SPTE ter lokalno oskrbo z energijo. Referenčna strategija (REF) vključuje nujne ukrepe za 

izpolnjevanje sprejetih obveznosti. Intenzivna strategija (INT) vzpostavlja podporno okolje za izvedbo 

vseh donosnih projektov URE, kar zagotavlja večje ekonomske učinke in prednost v tehnološki tekmi na 

področju zelenih energetskih tehnologij. Strategija je bolj ambiciozna tudi pri spodbujanju izkoriščanja 

OVE, razvoja lokalne oskrbe in SPTE v vseh sektorjih. 

Analizirani scenariji/strategije uspešno zasledujejo zastavljene cilje trajnostnega razvoja in prehoda v 

nizkoogljično družbo, zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti. V vseh analiziranih 

scenarijih/strategijah izpolnimo vse minimalne zahteve podnebno energetskega svežnja, drugih 

mednarodnih obveznosti in standarde na področju zanesljivosti oskrbe z energijo. Pomembne prednosti 

scenarijev je razvoj v smeri zmanjšanja emisij, večje energetske učinkovitosti, večjega izkoriščanja 

OVE, izboljšanja strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe ter zagotavljanje konkurenčnosti. 

V NEP je izbrana in predlagana intenzivna strategija spodbujanja trajnostne rabe in lokalne oskrbe . 

Prednostni te strategije, v primerjavi z drugo analizirano referenčno strategijo, so: manjše emisije in večja 

robustnost pri izpolnjevanju ciljev podnebno energetskega svežnja – zlasti 25-odstotnega deleža OVE v 

                                                 
14

  Analiza se je omejila omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike brez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo 

posledic prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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bruto končni rabi energije – in Kjotskega protokola, manjša poraba energije in počasnejša rast rabe 

električne energije, višji delež OVE v letu 2030, manjši neto uvoz in manjša uvozna odvisnost; večje je 

izboljšanje energetske intenzivnosti; boljši so vsi drugi kazalci zanesljivosti oskrbe z energijo, večje 

zmanjšanje emisij TGP glede na referenčni scenarij. Slabost intenzivne strategije so rahlo višje emisije 

dušikovih oksidov in prašnih delcev, zaradi več rabe lesne biomase. Intenzivna strategija predstavlja tudi 

boljše razvojno izhodišče za dolgoročni prehod v nizkoogljično družbo.  

V scenarijih oskrbe z energijo primerjamo ključne opcije prihodnje oskrbe z električno energijo. Glavni 

izzivi so izgradnja novih hidroelektrarn ter nadomeščanje ključnih obstoječih termoelektrarn ter 

usmerjena raba fosilnih goriv (učinkovita raba domačega premoga in uporaba zemeljskega plina v SPTE). 

Ocenjeni trije scenariji razvoja oskrbe z električno energijo se razlikujejo v ključnih investicijah v 

proizvodne enote: 

 osnovni scenarij (OSN), ki predpostavlja nadaljevanje investicij v teku oz. izvedbo ukrepov za 

njihovo dokončanje (HE na spodnji Savi, blok 6 v TEŠ), podaljšanje življenjske dobe NEK, 

pospešitev izgradnje načrtovanih in novih hidroelektrarn, modernizacijo obstoječih in izgradnjo 

novih enot za SPTE z visokim izkoristkom ter preverja izgradnjo novih plinsko parnih elektrarn 

glede na razmere na mednarodnih trgih; 

 jedrski scenarij (JE), je nadgradnja osnovnega scenarija in predvideva ukrepe, ki bodo omogočili 

dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote JEK2 ob lokaciji 

obstoječe jedrske elektrarne moči 1000 MW z začetkom obratovanja pred letom 2030; 

 plinski scenarij (PLIN), je tudi nadgradnja osnovnega scenarija v smeri še večje diverzifikacije 

virov za oskrbo z električno energijo glede na sedanjo - s povečanjem deleža četrtega energenta - 

z izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn (PPE) na zemeljski plin do leta 2030 skupne moči 

800 MW. 

Scenariji se razlikujejo v letu 2030: jedrski in plinski scenarij kažeta na prednosti pred osnovnim 

scenarijem v energetskih kazalcih in kazalcih obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo. Plinski scenarij 

predstavlja po vseh vidikih sprejemljivo alternativo, ne izkazuje pa prednosti pred drugima scenarijema. 

Proizvodnja električne energije je dražja kot v ostalih dveh scenarijih, večji so izpusti TGP in NOx, večja je 

tudi uvozna odvisnost in občutljivost na spremembe cene energije na mednarodnih trgih. Kljub višjim 

stroškom oskrbe je investicijsko manj zahteven od jedrskega scenarija. Zaradi nižjih stroškov za oskrbo in 

manjših izpustov sta kot primerna za NEP predlagana zlasti dva scenarija oskrbe z električno energijo: 

osnovni in jedrski scenarij. Osnovni scenarij zadošča za potrebe Slovenije do leta 2030, jedrski scenarij je 

naravnan bolj dolgoročno in zagotavlja nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji. 

Zaradi zahtevnosti izvedbe projekta je s stališča zanesljivosti in konkurenčnosti nujno potrebno določeno 

obdobje prekrivanja obratovanja JEK2 in NEK do leta 2043. V oceni učinkov upoštevamo kot prvo možno 

leto obratovanja objekta leto 2022, realno pa bo letnica izgradnje objekta predmet podjetniške 

optimizacije, izvedba pa bo odvisna tudi od družbene sprejemljivosti projekta. Osnovni scenarij je do 

izgradnje JEK2 enak jedrskemu scenariju in daje informacijo, kakšen bo potek v jedrskem scenariju v 

primeru odložene izgradnje JEK2.   

Izbrana strategija oskrbe z električno energijo je bila primerjana še z dvema strategijama, ki 

predpostavljata prekinitev investicije v teku v blok 6 v TEŠ. Dodatna scenarija ocenjujemo z 

upoštevanjem intenzivnega učinkovite rabe in razpršene proizvodnje električne energije: 

 dodatni jedrski scenarij (DOD JE) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo plinsko parne 

elektrarne moči 400 MW in JE moči 1000 MW;  

 dodatni plinski scenarij (DOD PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh PPE skupne 

moči 800 MW. 

Prednosti obeh dodatnih scenarijev brez bloka 6 v TEŠ so na področju okolja. Prav tako je dodatni plinski 

scenarij investicijsko manj zahteven. Tak scenarij je tudi bolj prilagojen bodočim obveznim usmeritvam 
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EU, ki se sicer še oblikujejo. Prednosti scenarijev z blokom 6 v TEŠ so v večji strateški zanesljivosti oskrbe 

leta 2030, v nekoliko nižji pričakovani ceni energije in manjši občutljivosti na spremembe cen na 

mednarodnih trgih energije leta 2030 ter tudi v nekoliko nižji ceni električne energije leta 2020. Vsi 

scenariji omogočajo izpolnjevanje trenutnih mednarodnih obveznosti države in pri vseh scenarijih 

pričakujemo, da bo cena električne energije konkurenčna. Pri izbiri scenarija se tehtajo zlasti dolgoročne 

koristi okolja z boljšo strateško zanesljivostjo oskrbe in nekoliko višjo ceno za električno energijo leta 2030 

v primeru scenarijev s TEŠ6. Dodaten dejavnik izbire je dejstvo, da je investicija v blok 6 v teku. 

Posledično so scenariji brez bloka 6 v TEŠ obremenjeni s stroški za prekinitev pogodb in dejavnosti 

povezanih z investicijo.  V kolikor investicija v blok 6 še ne bi bila sredi izvedbe, bi pri predlogu 

scenarija NEP pretehtale okoljske in razvojne koristi nad strateško zanesljivostjo z izkoriščanjem 

domačega fosilnega vira – verjetno bi bil predlog izbire dodatni plinski scenarij. Lignit bi v TEŠ kot 

energent v tem primeru izkoriščali še do leta 2030, nato pa rudnik lignita zaprli. Ker pa sta vlada in 

državni zbor postavljena pred izvršeno dejstvo, sta se prisiljena opredeliti za slabšo izbiro. 
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3 Povzetek podprogramov NEP 

V NEP je predstavljen okvir izvedbe programa, NEP opredeljuje strategijo energetike do leta 2030.  

Ukrepi energetske politike so organizirani v ključna področja ukrepanja štirih večjih sklopov 

podprogramov:  

I. Trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo: 

1. Učinkovita rabe energije 

2. Raba energije v prometu 

3. Obnovljivi viri energije 

4. Lokalna oskrba z energijo 

5. Soproizvodnja toplote in električne energije 
 

II. Oskrba z električno energijo: 

6. Razvoj trga z električno energijo 

7. Proizvodnja električne energije 

8. Prenos električne energije 

9. Omrežje za distribucijo električne energije 
 
III. Oskrba z gorivi: 

10. Oskrba z zemeljskim plinom 

11. Tekoča goriva 

12. Premog 

13. Jedrska energija 
 

IV. Horizontalni podprogrami: 

14. Davki in regulirane cene 

15. Izobraževanje in usposabljanje 

16. Raziskave in razvoj 

17. Prostorsko načrtovanje. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

UČINKOVITA RABA ENERGIJA    

Splošni cilji: 

- prispevek k izboljšanju energetske 

učinkovitosti15 za 20 odstotkov do leta 

2020 in za 27 odstotkov do leta 2030; 

- zmanjšanje rabe končne energije brez 

prometa za več kot 7 odstotkov do leta 

2020 glede na leto 2008 in ničelna rast 

rabe končne energije v obdobju od leta 

2020 do leta 2030; 

- dosledno uveljavljanje učinkovite rabe 

energije kot prednostnega področja 

razvoja Slovenije ter spodbujanje 

gospodarske rasti in razvoja delovnih 

mest na področju energetske 

učinkovitosti. 

Operativni cilji: 

- zagotoviti 100-odstotni delež skoraj 

ničelno energijskih stavb med novimi 

in obnovljenimi stavbami do leta 2020 

in v javnem sektorju do leta 2018;  

- zmanjšanje stroškov za energijo v 

javnem sektorju za 40 mio EUR/leto do 

leta 2015, 85 mio EUR/leto do leta 2020 

in za 130 mio EUR/leto do leta 2030; 

- obvladati rast rabe elektri?ne energije 

brez rabe v prometu tako, da bo rast 

manjša kot 5 % do leta 2020 in manjša 

kot 7 % do leta 2030 glede na rabo v 

letu 2008.  

 

Podporno okolje, ki bo omogočilo izboljšanje 

energetske učinkovitosti: 

- naselij in lokalnih skupnosti: 

o z energetsko prenovo zlasti stavb v 

javnem sektorju in večstanovanjskih 

stavb - prednostno celostne prenove 

stavb;  

o z graditvijo skoraj ničelno energijskih 

stavb; 

o z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti javne infrastrukture, 

kot je javna razsvetljava, oskrba z 

vodo idr.; 

- podjetij: 

o prednostno z učinkovito rabo 

električne energije;  

o s posebnimi programi v malih in 

srednjih podjetjih (SME) in v 

energetsko intenzivnih dejavnostih; 

o horizontalnih tehnologij 

- spodbujanje sistemov za upravljanje z 

energijo in uvajanja pametnih števcev. 

Širok nabor tehnologij. 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

- predpisi: za učinkovito rabo 

energije v stavbah, minimalne 

zahteve energetske učinkovitosti 

izdelkov, zeleno javno naročanje, 

zelene državne pomoči; 

- označevanje izdelkov, energetske 

izkaznice stavb idr.; 

- ekonomske spodbude, 

neposredne finančne pomoči, 

davčna politika in cenovna 

politika; 

- spodbude za ranljive skupine 

prebivalstva; 

- spodbude za razvoj ponudbe 

finančnih mehanizmov; 

- promocija, demonstracijski 

projekti; 

- usposabljanje in v izobraževanje. 

 

Integracija spodbujanja URE v 

povezane politike, zlasti v: 

učinkovitost delovanja javnega 

sektorja,stanovanjsko politiko, 

regionalni razvoj, spodbujanje 

podjetništva in razvoja SME, zlasti 

spodbujanje ponudbe zelenih 

energetskih tehnologij in storitev 

prostorsko načrtovanje, raziskovalno in 

razvojno politiko. 

 

Umestitev učinkovite rabe energije v 

strategijo razvoja Slovenije kot 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- nizkoenergijske, pasivne in skoraj nič 

energijske stavbe v stanovanjskem 

sektorju ter storitvenih dejavnostih, 

vse novogradnje in prenove stavb v 

obsegu 4% stanovanjskega fonda 

letno;  

- ukrepi za izboljšanje učinkovitosti 

stavb: zamenjava oken, toplotna 

izolacija fasad, izboljšanje 

učinkovitosti ogrevalnih sistemov; 

- energetsko učinkoviti gospodinjski 

aparati; 

- ukrepi URE v storitvenih dejavnostih 

(pisarniška oprema, razsvetljava, 

tehnologije v storitvenih dejavnostih 

idr.); 

- ukrepi učinkovite rabe v energetsko 

intenzivnih dejavnostih predelovalne 

industrije: proizvodnja jekla : 

proizvodnja papirja;  

- izvajanje ukrepov iz Nacionalnega 

akcijskega načrta za energetsko 

učinkovitost 2008-2016 ter dodatne 

aktivnosti; 

- horizontalni ukrepi učinkovite rabe v 

industriji: 

o frekvenčna regulacija 

elektromotorjev (90% tržni delež 

leta 2030); 

o energetsko učinkoviti 

elektromotorji, črpalke in 

ventilatorji (70-80% tržni delež do 

                                                 
15

  Izboljšanje glede na bazni scenarij Primes ver. 3, 1.4.2008.  
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

prednostno področje. leta 2030); 

o ukrepi URE na področju 

komprimiranega zraka, 

povprečno zmanjšanje rabe za 

20%; 

o energetsko učinkovita 

razsvetljava; 

o energetsko učinkoviti industrijski 

kotli, izboljšanje izkoristkov za 2 

do 6 %; 

o toplotne črpalke, kotli na lesno 

biomaso; drugi ukrepi Glej 

podprogram Obnovljivi viri 

energije;  

- energetsko učinkovita javna 

razsvetljava. 

RABA ENERGIJE V PROMETU    

Splošni cilji: 

- zmanjšanje rabe energije in emisij 

toplogrednih plinov z izboljšanjem 

učinkovitosti vozil in vožnje: 

zmanjšanje povprečnih specifičnih 

emisij novih osebnih avtomobilov na 

prevožen kilometer s 156 g  CO2/km 

leta 2007 na 130 g/km do leta 2015 in 

95 g/km do leta 2020 ter lahkih 

dostavnih vozil na 175g CO2/km leta 

2016; 

- zagotoviti 10-odstotni delež OVE v 

prometu do leta 2020 (obveznosti po 

direktivi 2009/29/ES) in najmanj 4,9-

odstoten delež do leta 2015; 

- zagotoviti 50-odstoten delež OVE 

za polnjenje električnih 

akumulatorskih vozil in vozil na vodik 

do leta 2015 in 100-odstoten delež OVE 

do leta 2020 na javnih polnilnih mestih; 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  

- uporabo bolj učinkovitih vozil z 

motorjem na notranje zgorevanje; 

- spodbujanje varčne vožnje in smotrne 

uporabe vozil; 

- uvajanje električnih akumulatorskih 

vozil in vozil na vodik; 

- izgradnjo polnilne infrastrukture za 

električna akumulatorska vozila in vozila 

na vodik, SZP in UNP; 

- ustrezno pokritost s polnilno 

infrastrukturo v prometu za tranzit in 

notranji promet;  

- uvajanje biogoriv in ostalih OVE v 

kmetijstvu;  

- uvajanje čistih tehnologij in goriv v 

javnem prometu;  

- spodbujanje uporabe biogoriv druge 

generacije in višjih generacij; 

- uvajanje aktivnih omrežij (glej 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

- ukrepi davčne politike: 

obdavčenje goriv, vozil in dajatve 

za uporabo cest glede na okoljske 

kriterije s postopnim povečanjem 

razpona davčnih stopenj; 

- zeleno javno naročanje;  

- spremembe zakonodaje o 

obveznem deležu biogoriv v 

pogonskih gorivih; 

- sprejetje zakonodaje za 

emisije dvo, tri in lahkih 

štirikolesnih vozil (kategorije L); 

- *finančne spodbude za nakup 

električnih akumulatorskih vozil 

za avtobuse, tovorna vozila, 

osebna vozila, električne 

dvokolesnike ter energijsko 

učinkovita tovorna vozila z 

motorjem z notranjim 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- uvajanje biogoriv – primešavanje 

biodizla dizelskemu gorivu in 

bioetanola bencinom (dodatnih 6,84 PJ 

do leta 2020 in 6,6 PJ do leta 2030); 

- spodbujanje rabe biogoriv za 

specifična področja: kmetijstvo, javni 

promet (10 % delež v javnem prometu 

in 35 % delež v kmetijstvu); 

- izboljšanje energetske učinkovitosti 

vozil z motorji na notranje 

izgorevanje, vključno z uporabo 

energijsko učinkovitih pnevmatik; 

- električna akumulatorska vozila (2,7 % 

voznega parka do leta 2020 in 10,2 do 

leta 2030); 

- hibridna vozila (5,9 % voznega parka 

do leta 2020 in 29,2 % do leta 2030); 

- hibridna vozila na vtičnico (4 % 

voznega parka do leta 2020 in 12,6 % 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

- razvoj energetske in polnilne 

infrastrukture za učinkovito uporabo 

sodobnih, okolju prijaznejših vozil in 

sicer:  

o več kot 1000 javnih polnilnih mest 

za električna akumulatorska 

vozila do leta 2015 in več kot 3000 

do leta 2020; 

o 5 polnilnih mest za vozila na 

vodik do leta 2015 in 20 do leta 

2020; 

o zagotoviti ustrezno pokritost s 

polnilno infrastrukturo za stisnjen 

zemeljski plin (SZP) in utekočinjen 

naftni plin (UNP). 

podprogram Distribucija električne 

energije). 

 

zgorevanjem ter vozila na vodik]; 

- oblikovanje razvojnega 

modela izgradnje polnilne 

infrastrukture za električna vozila 

ter spodbujanje izgradnje le-te; 

- organiziranje dejavnosti 

oskrbe vozil z vodikom kot tržne 

dejavnosti; 

- priprava regulative in 

standardov za področje ter 

sooblikovanje regulative in 

standardov na ravni EU; 

- pilotni in demonstracijski 

projekti; 

- izobraževanje in 

usposabljanje. 

 

do leta 2030); 

- vozila na vodik (1 % voznega parka do 

leta 2020 in 5,1 % do leta 2030); 

- vozila na UNP (0,7 % voznega parka 

do leta 2020 in 0,9 % do leta 2030); 

- vozila na SZP (0,7 % voznega parka do 

leta 2020 in 0,9 % do leta 2030); 

- polnilna infrastruktura za: 

o električna vozila (3000 javnih 

polnilnih mest za električna 

vozila do leta 2020); 

o vozila na vodik (20 polnilnih mest 

za vodik do leta 2020); 

o vozila na UNP in SZP (ustrezna 

pokritost). 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE16     

Splošni cilji: 

- zagotoviti 25-odstotni delež OVE  

v končni rabi energije do leta 2020 in 

30-odstotni delež OVE do leta 2030; 

dolgoročno povečevati delež OVE 

energije v končni rabi energije po letu 

2030; 

- zagotoviti 10-odstotni delež 

obnovljivih virov energije v prometu 

do leta 2020 ; 

- uveljaviti URE in OVE kot 

prioritete gospodarskega razvoja. 

 

Operativni cilji: 

- 33-odstotni delež proizvodnje 

toplote iz OVE do leta 2020 in 37-

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  

- energetsko sanacijo stavb predvsem v 

javnem sektorju ter gradnjo aktivnih 

stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj 

napredne objekte; 

- nadomeščanje kurilnega olja za 

ogrevanje z lesno biomaso in drugimi 

obnovljivimi viri energije; 

- nadomeščanje električne energije za 

pripravo sanitarne tople vode s solarno 

energijo in drugimi obnovljivimi viri 

energije; 

- pospešeno izgradnjo, širitev in 

prenovo sistemov daljinskega ogrevanja 

na OVE, odpadno toploto iz industrijskih 

procesov in soproizvodnjo toplote in 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

- ekonomske spodbude: 

nadaljevanje uveljavljene sheme 

podpor za proizvodnjo električne 

energije iz OVE in SPTE z visokim 

izkoristkom, priprava sorodne 

sheme za toploto iz OVE, 

neposredne finančne spodbude in 

davčni ukrepi; 

- finančne spodbude za ranljive 

skupine prebivalstva; 

- zeleno javno naročanje in zelene 

državne pomoči; 

- predpisi za načine ogrevanja 

in hlajenja: uvedba obveznega 

deleža OVE v sistemih daljinskega 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

mikro, male in srednje elektrarne: 

- vetrne elektrarne (119 MW do leta 

2020 in 295 MW do leta 2030); 

- male hidroelektrarne (43 MW do leta 

2020 in 18 MW do leta 2030); 

- sončne elektrarne (337 MW do leta 

2020 in 567 MW do leta 2030); 

- geotermalne elektrarne (25 MW do 

leta 2030); 

- SPTE na lesno biomaso (14 MW do 

leta 2020 in 20 MW do leta 2030);  

- odlagališčni plin; 

- drugi bioplini in ČN (32 MW do leta 

2020 in 1 MW do leta 2030); 

sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE do 

                                                 
16

  Podprogram obravnava proizvodnjo toplote in razpršeno proizvodnjo električne energije v enotah pod 10 MW, glej tudi Raba energije v prometu in Proizvodnja električne energije. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

odstotni do leta 2030;  

- 15-odstotni delež razpršene 

proizvodnje električne energije iz OVE 

do leta 2020 in 25-odstotni delež do leta 

2030 in s tem prispevati k doseganju 

53-odstotnega deleža proizvodnje 

električne energije iz OVE v bruto 

končni rabi do leta 2030; 

- zagotoviti 20 % OVE v sistemih 

daljinskega ogrevanja do leta 202017; 

- v petih občinah spodbuditi 100 % 

rabo OVE do leta 2020 in v 20-ih do 

leta 2030. 

 

električne energije (SPTE, glej 

podprogram SPTE); 

- proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije; 

- uvajanje biogoriv in ostalih 

obnovljivih virov energije v prometu in 

kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil 

(glej podprogram Raba energije v prometu); 

- razvoj distribucijskih omrežij za 

vključevanje razpršene proizvodnje 

električne energije vključno z razvojem 

aktivnih/pametnih omrežij (glej 

podprogram Distribucija električne 

energije); 

- razvoj industrijske proizvodnje 

tehnologij učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije. 

ogrevanja, nadgradnja predpisov 

za uporabo OVE v stavbah; 

- izboljšanje načrtovanja: 

prostorski načrti na državnem ter 

lokalnem nivoju, načrtovanje 

omrežij; 

- izboljšanje učinkovitosti 

administrativnih postopkov in 

postopkov priklopa na 

distribucijska omrežja zlasti za 

manjše enote; 

- sistemi upravljanja kakovosti 

(načrtovanje in izvedba projektov, 

kakovost biogoriv); 

- spodbude za razvoj finančnih 

mehanizmov; 

- podpore za vzpostavljanje 

trga z lesno biomaso; 

- izobraževanje in 

usposabljanje, raziskave in razvoj 

ter spodbujanja razvoja 

industrijske proizvodnje zelenih 

energetskih tehnologij; 

- promocija. 

leta 2020: 

- geotermalni ogrevalni sistemi: 10 

sistemov do leta 2020 in 20 sistemov 

do leta 2030; 

- sončni kolektorji: 669.000 m2 do leta 

2020 in 1.557.000 m2 do leta 2030; 

- kotli na lesno biomaso (LBM ) v 

gospodinjstvih: 78.000 enot do leta 

2020 in 122.000 enot do leta 2030; 

- kotli na LBM v storitvenih 

dejavnostih: 8.000 enot do leta 2020 in 

16.000 enot do leta 2030; 

- kotli na LBM v industriji (220 kW): 200 

enot do leta 2020 in 282 enot do leta 

2030 enot; 

- kotli na LBM v industriji ( 2.000 kW): 

50 enot do leta 2020 in 70 enot do leta 

2030; 

- sistemi DOLB (> 1MW): 55 sistemov 

do leta 2020 in 67 sistemov do leta 

2030; 

- lokalni sistemi DOLB (< 1MW): 370 

sistemov do leta 2020 in 417 sistemov 

do leta 2030; 

- toplotne črpalke: 52.000 enot do leta 

2020 in 107.000 do leta 2030; 

- nadaljnje spodbujanje širokega nabora 

tehnologij za izkoriščanje OVE za 

toplotne namene do leta 2030. 

LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO    

Splošni cilji: 

- povečanje pokritosti s sistemi 

daljinskega ogrevanja:  

o povečanje deleža lokalnega in 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  

- postopen prehod na vire z nizkimi izpusti 

ogljikovega dioksida (pod 0,2 kg 

CO2/kWh) v lokalni energetiki;  

Ključni elementi podpornega okolja so: 

- predpisi za načine ogrevanja 

in hlajenja v naseljih; 

- regulacija cen daljinske 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi:v 

sistemih daljinskega ogrevanja: 

- priključevanje odjemalcev  in širitev 

omrežij daljinskega ogrevanja 

                                                 
17

  Glej podprogram Lokalna energetika. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

daljinskega ogrevanja v strukturi 

rabe končne energije za ogrevanje 

do leta 2030 za vsaj 40%; 

o povečanje deleža stavb, ki se 

oskrbujejo iz sistemov lokalnega 

ali daljinskega ogrevanja, zlasti 

novih stavb in stavb v javnem 

sektorju; 

- postopen prehod na vire z nizkimi 

izpusti ogljikovega dioksida v lokalni 

energetiki, tako da bo dosežen 80-

odstotni delež iz nizkoogljičnih virov: 

OVE, SPTE z visokim izkoristkom ter 

odpadne toplote; 

- razvoj daljinske oskrbe s hladom: 

postavitev vsaj petih sistemov 

daljinskega hlajenja do leta 2015; 

- prehod petih občin na 100% oskrbo z 

energijo iz OVE do leta 2020 in najmanj 

dvajsetih občin do leta 2030. 

- povečanje pokritosti z omrežji za oskrbo s 

toploto, dolgoročno prednostno širjenje 

omrežij daljinskega in lokalnega 

ogrevanja (v nadaljevanju DO za oboje);  

- razvoj daljinske oskrbe s hladom kot 

prednostnega načina oskrbe s hladom; 

- povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 

toplotnih izgub v obstoječih omrežjih 

lokalnega in daljinskega ogrevanja; 

- spodbujanje lokalnih skupnosti za prehod 

na obnovljive vire energije;  

- spodbujanje zasebnih vlagateljev in razvoj 

finančnih instrumentov; 

- pospešeno uvajanje naprednih tehnologij 

vodenja procesov oskrbe s toploto. 

 

toplote; 

- lokalni energetski koncepti in 

uveljavljanje teh konceptov;  

- nadaljevanje podporne sheme 

za električno energijo proizvedeno 

iz OVE in SPTE z visokim 

izkoristkom 

- nova podporno shema za 

toploto proizvedeno iz OVE; 

- neposredne finančne 

spodbude za investicije v omrežja 

daljinskega ogrevanja in hlajenja 

ter podpora proizvodnji toplote v 

sistemih DO; 

- zeleno javno naročanje in zelene 

državne pomoči; 

- ustrezna cenovna in davčna 

politika; 

- razvoj finančnih 

instrumentov. 

 

(povečanje deleža v oskrbi s toploto za 

33,8 % do leta 2020 in za 19,7 % do leta 

2030); 

- učinkovita raba energije v sistemih 

daljinskega ogrevanja in hlajenja; 

- izgradnja sistemov DO: mali sistemi 

daljinskega ogrevanja s povprečno 

toplotno močjo za proizvodnjo 500 kW 

in večji sistemi povprečne velikosti 4 

MWt (povečanje proizvodnje toplote v 

sistemih DO za 15,4 % do leta 2020 in 

za 8,2 % do leta 2030 v obstoječih in 

novih sistemih DO); 

- izgradnja sistemov daljinskega 

hlajenja (najmanj 60 MW sistemov DH 

do leta 2030); 

- izkoriščanje odpadkov v energetske 

namene (7 MWe,  1,5 PJ goriva/leto). 

Ukrepi so vključeni v operativne 

programe ravnanja z odpadki). 

 

SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 
   

Splošni cilji:  

- 18-odstoten delež soproizvodnje 

toplote in električne energije v bruto 

končni rabi energije do leta 2020 in 

22 % delež do leta 2030; 

- 80-odstoten delež toplote v sistemih 

daljinskega ogrevanja proizveden iz 

OVE ali v SPTE do leta 2020 (glej 

podprogram Lokalna oskrba z 

energijo); 

- nove in prenovljene stavbe kot vir 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- prednostno spodbujanje SPTE na osnovi 

obnovljivih virov energije; 

- razvoj SPTE z visokim izkoristkom na 

osnovi OVE in zemeljskega plina v vseh 

sektorjih: 

o v industriji; 

o v sistemih daljinskega ogrevanja; 

o v storitvenih dejavnostih; 

o v stanovanjskih stavbah; 

- razvoj mikrosoproizvodnje toplote in 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

- učinkovito izvajanje sheme 

podpor za proizvodnjo električne 

energije v SPTE z visokim 

izkoristkom; 

- predpisi za načine ogrevanja in 

hlajenja v naseljih in stavbah: da 

nove in prenovljene stavbe kot vir 

toplote uporabljajo daljinsko 

toploto, obnovljive vire energije, 

soproizvodnjo toplote in 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: na 

področju soproizvodnja toplote in 

električne energije18 (nadomeščanje oz. 

modernizacija starih objektov, sistemov za 

oskrbo s toploto in novi sistemi): 

- SPTE na ZP v industriji: 165 MW do 

leta 2020 in 95°MW do leta 2030; 

- SPTE na ZP v sistemih daljinskega 

ogrevanja 20°MW do leta 2020 in 

6 MW do leta 2030 (brez TE-TOL); 

- SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih: 

                                                 
18

  Gre za različne tehnologije SPTE z visokim izkoristkom na ZP. SPTE na OVE so navedene v podprogramu Obnovljivi viri energije. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

toplote uporabljajo daljinsko toploto, 

obnovljive vire energije, soproizvodnjo 

toplote in električne energije ali 

odpadno toploto. 

 

električne energije. 

 

električne energije ali odpadno 

toploto; 

- davčna politika;  

- zeleno javno naročanje in zelene 

državne pomoči; 

- izobraževanje in usposabljanje; 

- sistem za zagotavljanje kakovosti; 

- podpora pripravi projektov ter 

svetovanje; 

- tehnološki razvojni 

demonstracijski projekti. 

28 MW do leta 2020 in 27 MW do leta 

2030; 

- SPTE na ZP v gospodinjstvih: 11 MW 

do leta 2020 in 25 MW do leta 2030. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

PROIZVODNJA ELEKTIČNE ENERGIJE    

Splošni cilji:  

- konkurenčne proizvodnje 

električne energije v Sloveniji in 

zmanjševanje obremenitev okolja; 

- 40-odstotni delež proizvodnje 

električne energije iz OVE v bruto 

končni rabi električne energije do leta 

2020 in 53-odstotnega deleža OVE do 

leta 2030 ter s tem prispevati k 

izpolnitvi cilja 25-odstotnega deleža 

OVE v bruto končni rabi energije do 

leta 2020;  

- avtonomnosti elektroenergetskega 

sistema v kritičnih razmerah in 

povezanosti sistema s sosednjimi trgi; 

- ustrezne kakovosti in zanesljivosti 

oskrbe z električno energijo. 

 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- prednostno izrabo potencialov OVE 

za proizvodnjo električne energije 

- izkoriščanje visoko učinkovite 

soproizvodnje toplote in električne 

energije (SPTE); 

- diverzifikacijo virov pri proizvodnji 

električne energije najmanj na sedanji 

ravni; 

- zagotavljanje pretežnega deleža 

proizvodnje iz domačih virov energije; 

- nadaljnje izkoriščanje premogovnika 

Velenje v povezavi s proizvodnjo 

električne energije in do leta 2054; 

- nadaljnje dolgoročno izkoriščanje 

jedrske energije za proizvodnjo električne 

energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote 

na lokaciji v Krškem; 

- postopno prenehanje uporabe 

uvoženega premoga za proizvodnjo 

električne energije, s prehodnim 

obdobjem za obstoječe enote 

soproizvodnje toplote in električne 

energije (SPTE) največ do leta 2020; 

- pospešeno uvajanje nizkoogljičnih 

tehnologij za proizvodnjo električne 

energije. 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- zagotavljanje izvedbe investicij s 

pravočasnim odločanjem in 

optimiranjem investicij, 

zagotavljanje transparentnosti 

postopkov in naročil; 

- zagotavljanje finančne podpore 

OVE in SPTE z visokim 

izkoristkom za doseganje 

okoljskih ciljev; 

- sistemsko spremljanje finančnih 

virov za izvedbo projektov in 

spodbujanje reinvestiranja 

dobičkov energetskih podjetij v 

trajnostne energetske opcije; 

- podpora domači proizvodnji za 

15% deleža proizvodnje električne 

energije po letu 2012 dovoljena 

izključno za BAT tehnologije in 

samo ob izrazito neugodnih tržnih 

razmerah; 

- znanje in izkušnje, krepitev 

zmogljivosti - tudi prenos dobre 

prakse – tudi znotraj energetskih 

podjetij; 

- večja učinkovitost postopkov za 

umeščanje novih proizvodnih 

objektov v prostor, predvsem 

tistih, ki izkoriščajo OVE. 

 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi na 

področju proizvodnje električne energije 

- podaljšanje življenjske dobe NEK, 

obratovanje do leta 2043; 

- TEŠ6, 549 MW, leta 2014; 

- TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v 

energetske namene, opcije:  

o 290 MW, plinsko parna 

elektrarna, leta 2015; 

o 130-190 MW terciarne rezerve idr. 

do leta 2015; 

- TE-TOL, do 134 MW leta 2015 in do 

134 MW do leta 2020; 

- TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 

153 MW, plinska turbina, leta 2015); 

- prenova HE: Zlatoličje in Formin 

dodatnih 36 MW, do leta 2013 oz. leta 

2018;  

- HE Moste dodatnih 34°MW do leta 

2022; 

- dokončanje verige HE na spodnji Savi: 

HE Krško, 39 MW leta 2013, HE 

Brežice, 41 MW leta 2015 in HE 

Mokrice 30 MW leta 2018; 

- ČHE Kozjak 400 MW, leta 2018; 

- veriga HE na Srednji Savi:  

o 78 MW do leta 2020 (HE Suhadol, 

HE Trbovlje); 

o 162 MW do leta 2030 (HE Renke, 

HE Ponoviče, HE Kresnice, HE 

Jevnica);  

- druge HE, 280 MW do leta 2030 

(neopredeljene lokacije, izgradnja 

glede na okoljsko sprejemljivost, npr . 

HE na Muri, HE Učja, HE Zalog idr.) ; 

- novi viri terciarne rezerve (obstoječe 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

energetske in industrijske lokacije), 

170 MW do leta 2020;  

- ČHE, druge enote do 200 MW, od leta 

2020 do leta 2030; 

- JEK2, 1.000 ali 1.600 MW, od leta 2020 

do leta 2030; 

- PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 

396 MW, od leta 2020 do leta 2030 

(obstoječe industrijske in energetske 

lokacije); 

- izkoriščanje LBM v velikih enotah 

SPTE z visokim izkoristkom – sosežig 

raba goriva na leto 1.635 TJ/leto leta 

2020 in 837 TJ/leto leta 2030 (obstoječe 

energetske in industrijske lokacije). 

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE    

Splošni cilji:  

- povečati robustnost in fleksibilnost 

Slovenskega prenosnega omrežja z:  

o izgradnjo notranjih povezav na 

najvišjem napetostnem nivoju 400 

kV; 

o izgradnjo novih čezmejnih 

evropskih povezav; 
- priključitev novih proizvodnih 

zmogljivosti na prenosno omrežje; 

- okrepitev prenosnega omrežja 

110 kV; 

- povečanje kakovosti oskrbe z 

električno energijo za prenosno 

omrežje; 
- ob enaki ali višji zanesljivosti 

napajanja na nivoju prenosa zmanjšati 

stroške obratovanja in vzdrževanja na 

enoto dolžine omrežja ter povečati 

učinkovitost izvajanja investicij. 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- izgradnjo notranjih povezav na 

najvišjem napetostnem nivoju 400 kV: s 

sklenitvijo notranje zanke 400 kV z 

daljnovodom med RTP Beričevo in RTP 

Krško ter prehod notranjega 220 kV 

omrežja na 400 kV napetostni nivo; 
- povezovanje s sosednjimi državami z 

izgradnjo novih čezmejnih evropskih 

povezav za regionalno povezovanje in 

krepitev notranjega evropskega trga z 

električno energijo: z novo povezavo 400 

kV z Madžarsko do leta 2016 ter z novo 

povezavo z Italijo do leta 2018; 

- povezovalne daljnovode do 

obstoječega omrežja za nove proizvodne 

zmogljivosti;  

- okrepitev 110 kV omrežja z izgradnjo 

novih daljnovodov in rekonstrukcijami 

obstoječih, za večjo zanesljivost 

obratovanja in večje priključni moči na 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- učinkovitejše in hitrejše 

umeščanje objektov v prostor in 

graditev elektroenergetskih 

objektov; 

- zaščita varovalnih pasov 

obstoječih in načrtovanih 

elektroenergetskih vodov; 

- koordiniran potek izgradnje 

novih elektrarn in povezovalnih 

daljnovodov do obstoječega 

omrežja; 

- sprememba obračuna 

omrežnine, tako da se breme deli 

med porabnike in proizvajalce – 

sprememba metodologije za 

določitev omrežnine; 

- ureditev področja razvoja 

pametnih omrežij za prenosni 

nivo;  

- spremljanje kakovosti oskrbe 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- DV 2x400 kV Beričevo – Krško, do 

leta 2015; 

- DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj 

(prehod iz 220 kV na 400 kV, 

vključitev TEŠ6), do leta 2014; 

- DV 2x400 kV Cirkovce – Pince 

(povezava z Madžarsko), do leta 2016; 

- DV 2x400 kV Okroglo – Videm 

(Udine) (povezava z Italijo), do leta 

2018; 

- vključitev ČHE na Dravi in 

daljnovodna povezava do RTP 

Maribor do leta 2018; 

- DV 2x400 kV Divača – Beričevo – 

Podlog – Cirkovce (prehod iz 220 kV 

na 400 kV in RTP Kleče in RTP Kleče), 

leta 2020; 

- RTP in stikališča:  

o RTP 400/220/110 kV Divača, 

prečni TR, leta 2012; 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

odjemalcev in proizvajalcev (tudi za 

priklope razpršenih virov na omrežje); 

- uvedbo koncepta pametnih omrežij na 

prenosni nivo. 

z električno energijo na nivoju 

prenosa in sistem upravljanja 

kakovosti. 

 

o RTP 400/110 kV Krško drugi TR, 

DV polja, leta 2012; 

o RTP 400kV TEŠ6, leta 2014; 

o NEK 400 kV stikališče, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Cirkovce, leta 

2016; 

o RTP 400/110 kV Beričevo, 300 

MVA, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Podlog, 300 

MVA, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Divača, drugi TR 

300 MVA, leta 2016; 

o RTP ČHE Kozjak, leta 2018; 

o RTP 400/110 kV Okroglo, prečni 

TR, leta 2020; 

o RTP 400/110 kV Avče, leta 2020; 

- vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, 

KBV 110 kV, KBV 2x110 kV, 

[vzankanje] - novogradnje in 

rekonstrukcije, skladno z razvojnimi 

načrti podjetij; 

- RTP 110/20 kV, RTP 110 kV – 

vrsta lokacij skladno z razvojnimi 

načrti podjetij. 

DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE   

Splošni cilji so doseganje: 

- načrtovane ravni neprekinjenosti 

napajanja oskrbe odjemalcem 

električne energije na distribucijskem 

omrežju ter kakovosti napetosti v 

skladu s standardi in stalnih izboljšav 

komercialne kakovosti; 

- dolgoročnega razvoja 

elektroenergetskega distribucijskega 

omrežja za zadostitev prihodnje 

porabe ter večjega obsega razpršene 

proizvodnje električne energije, 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja: 

izvedbo investicij za obnovo omrežja, 

izboljšanje kakovosti in vključevanje 

večjega obsega razpršene proizvodnje 

električne energije v EES; 

- izvedbo prehoda obstoječega pasivnega v 

novo, aktivno distribucijsko omrežje; 

- z vodilno vlogo upravljavcev omrežja za 

distribucijo električne energije pri 

uvajanju pametnih števcev pri porabnikih 

električne energije, zemeljskega plina, 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- razvojno naravnan regulatorni 

okvir – razvojno usmerjeno 

oblikovanje omrežnin; 

- sistem stalnih izboljšav kakovosti; 

- učinkovitejše in hitrejše umeščanje 

objektov v prostor; 

- poenotenje tehničnih pogojev in 

stroškov za priključevanje končnih 

odjemalcev in razpršenih 

proizvajalcev na omrežje glede na 

tipe proizvajalcev in na 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- visokonapetostno 110 kV omrežje: 

DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, 

KBV 2x110 kV - novogradnje in 

rekonstrukcije; 

- razdelilne transformatorske 

postaje 110 kV/SN; 

- ostala vlaganja v rekonstrukcijo 

110 kV omrežja in povečanje 

zmogljivosti ter obnove RTP 110 

kV/SN do leta 2020:  

o 7.000 km novih SN vodov; 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

vključno z uvajanjem aktivnih omrežij; 

- ob enaki ali višji ravni dolgoročne 

stabilnosti, zanesljivosti in 

razpoložljivosti distribucijskega 

omrežja zmanjšati stroške obratovanja 

in vzdrževanja na enoto dolžine 

omrežja ter učinkovito izvajanje 

investicij. 

 

daljinske toplote in vode; 

- izgradnja ustreznih komunikacijskih poti 

v distribucijskem omrežju za potrebe 

vodenja in upravljanja novega, aktivnega 

omrežja; 

- širitev dejavnosti distribucijskih podjetij s 

ponudbo dodatnih storitev ukrepov 

učinkovite rabe energije pri končnih 

odjemalcih, zlasti na področju upravljanja 

z energijo. 

karakteristike omrežja v točki 

priklopa; 

- mehanizmi za usmerjanje 

izgradnje novih enot razpršene 

proizvodnje na lokacije, ki so s 

stališča rabe prostora, 

razpoložljive infrastrukture, 

družbene sprejemljivosti in 

vpetosti v elektroenergetsko 

omrežje za distribucijo električne 

energije najprimernejše za 

proizvodnjo električne energije 

- spodbujanje uvajanja aktivnih 

omrežij. 

o 5.600 km rekonstrukcije SN 

vodov; 

o 40 novih razdelilnih SN postaj; 

o 35 rekonstrukcij razdelilnih SN 

postaj; 

o 5.300 novih TP SN/0,4 kV; 

o 2.200 rekonstrukcij TP SN/0,4 kV; 

o 3.700 km novih NN vodov; 

o 8.300 km rekonstrukcij NN 

vodov; 

- prehod na aktivna omrežja in 

vodenje omrežij; 

o avtomatizacija in vodenje SN 

omrežja; 

o obratovanje SN omrežja – 

ozemljevanje nevtralne točke; 

o pospešeno uvajanje aktivnih 

omrežij, pametnih merilnih in 

obračunskih naprav pri 

odjemalcih električne energije in 

razpršenih proizvajalcih; 

o distribucijski centri vodenja in 

klicni centri; 

o TK infrastruktura; 

o sistemi merjenja električne 

energije; 

o informacijska podpora . 



PREDLOG NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PROGRAMA RS ZA OBDOBJE 2010-2030 – POVZETEK 

 27 

Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

PRENOS ZEMELJSKEGA PLINA    

Splošni cilji: 

- zanesljiva oskrba obstoječih in 

novih odjemalcev zemeljskega plina 

vključno s porabo zemeljskega plina za 

proizvodnjo električne energije in 

toplote; 

- razvoj prenosnih zmogljivosti 

plinovodnega sistema v smeri dodatne 

diverzifikacije dobavnih poti do 

obstoječih in novih virov zemeljskega 

plina ter skladiščnih zmogljivosti za 

večjo zanesljivost in konkurenčnost 

dobav; 

- optimalen razvoj in izvedba 

investicij v prenosno omrežje 

zemeljskega plina; 

- učinkovito trženje novih prenosnih 

zmogljivosti. 

 

 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- realizacijo infrastrukturnih projektov, 

ki omogočajo zagotavljanje ukrepov 

zanesljivosti oskrbe vključno z 

infrastrukturnim standardom n-1, 

odpravljanjem ozkih grl v omrežju ter 

omogočanjem dvosmernega pretoka v 

omrežju na povezovalnih odsekih 

plinovodnega omrežja s sosednjimi 

omrežji; 

- razvoj omrežja, ki bo omogočalo 

priključitev novih večjih odjemalcev - 

večjih enot za proizvodnjo električne 

energije in industrijskih soproizvodnih 

objektov in plinifikacijo še neplinificiranih 

delov države oz. povečanega odjema 

obstoječih odjemalcev; 

- razvoj prenosnih zmogljivosti 

plinovodnega omrežja za dodatno 

diverzifikacijo dobavnih poti za dostop do 

obstoječih in novih virov zemeljskega 

plina ter večjo konkurenčnost s 

priključitvijo na nove mednarodne 

plinovodne povezave in zagotavljanje 

povezav z UZP terminali v regiji ter 

dostopom do novih razpoložljivih 

skladiščnih zmogljivosti v regiji; 

- analiza možnosti za skladiščenje ZP v 

Sloveniji. 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- razvojno usmerjeno 

oblikovanje omrežnin za izvedbo 

zastavljenih ciljev NEP: z 

zastavljenimi cilji NEP-a je 

potrebno uskladiti obseg sredstev 

znotraj (3-letnega obdobja) 

regulatornega okvira, da bodo 

omogočila učinkovito izvajanje 

infrastrukturnih projektov za 

doseganje zastavljenih ciljev;  

- izboljšanje učinkovitosti 

postopkov umeščanja linijskih 

objektov v prostor19, zlasti 

varovanje koridorjev za 

načrtovano prenosno plinovodno 

omrežje; 

- mehanizmi za spremljanje 

realizacije investicij. 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

Izgradnja kompresorskih postaj: 

- KP Kidričevo 1. faza (50 bar, 3. 

enota), leta 2016; 

- KP Kidričevo 2. faza (70 bar), leta 

2016; 

- KP na M2/1 (70 bar) do leta 2020; 

- KP Rogatec do leta 2020; 

Izgradnja prenosnih plinovodov do leta 

2020: 

- M1/1 Ceršak - Kidričevo, leta 

2011; 

- M2/1 Rogaška Slatina – Trojane,  

leta 2013; 

- M2/1 Trojane – Vodice, leta 2013; 

- M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-

TOL, leta 2014; 

- M3/1 Kalce – Ajdovščina, do leta 

2020; 

- M3/1 Ajdovščina – Miren, do leta 

2020; 

- M3/1 Kalce – Vodice, do leta 2020; 

- M6 Ajdovščina – Lucija, do leta 

2020; 

- M8 Kalce – Jelšane, do leta 2020; 

- M9a Kidričevo – Lendava, do leta 

2020; 

- M9b Kidričevo – Vodice, do leta 

2020; 

- M10 Vodice – Žirovnica – Rateče, 

do leta 2020; 

- Interkonektor SLO – Madžarska: 

Pince – Kidričevo, do leta 2020; 
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  Glej podprogram Prostorsko načrtovanje. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

Identifikacija lokacije za skladiščenje ZP 

(raziskave). 

Distribucija ZP: 

- nova distribucijska omrežja; 

- razširitev obstoječih omrežij. 

TEKOČA GORIVA    

Splošni cilji: 

- zagotoviti zanesljivo, kakovostno 

in za okolje sprejemljivo oskrbo 

Slovenije s tekočimi gorivi;  

- zagotoviti zanesljivost oskrbe z 

ustreznimi rezervami tekočih goriv; 

- povečanje deleža obnovljivih virov 

energije v oskrbi s tekočimi gorivi; 

- raziskave za evidentiranje 

nahajališč v Sloveniji. 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- 90-100 odstotkov lastnih blagovnih 

rezerv surove nafte in tekočih goriv; 

- skladiščne zmogljivosti obveznih 

naftnih zalog v Republiki Sloveniji ter 

zagotoviti redno obnavljanje zalog v 

skladu z evropskimi smernicami; 

- razvoj proizvodnje biogoriv zlasti 

biogoriv druge generacije. 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- zagotavljanje izvedbe 

investicij v prenovo, širitev in 

gradnjo novih skladiščnih 

zmogljivosti obveznih naftnih 

zalog v Republiki Sloveniji; 

- razvoj mehanizmov, ki bodo 

omogočili razvoj proizvodnje 

biogoriv druge generacije; 

- spodbujanje raziskav in 

prenosa znanja vključno z 

nadaljevanjem raziskav za 

evidentiranje eventualnih 

nahajališč ogljikovodikov v 

Republiki Sloveniji in raziskav na 

področju trajnostnih biogoriv 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- nove skladiščne zmogljivosti za 

zagotavljanje obveznih zalog v RS 

(obstoječe industrijske lokacije) 20; 

- razvoj proizvodnje biogoriv v 

Sloveniji; 

- raziskave za evidentiranje 

eventualnih nahajališč ogljikovodikov 

v Republiki Sloveniji; 

- *vključitev v projekt PEOP (Pan 

European Oil Pipeline)] 
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  Skladiščne zmogljivosti bodo potrebne le v primeru višje rasti rabe energije od pričakovane v prometu, v kolikor ne bosta pripravljeni in uveljavljeni trajnostna prometna politika v 

Sloveniji in v EU.  
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

JEDRSKA ENERGIJA    

Splošni cilji: 

- varno obratovanje jedrskih 

objektov v Sloveniji; 

- trajno in varno odlaganje nizko in 

srednje radioaktivnih odpadkov 

(NSRAO) ter priprava predloga za 

odločitev glede razgradnje in ravnanja 

z visoko radioaktivnimi odpadki 

(VRAO); 

- podaljšanje projektirane življenjske 

dobe Nuklearne elektrarne Krško 

(NEK); 

- nadaljnje dolgoročno izkoriščanje 

jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo 

nove elektrarne; 

- visoka kakovost strokovne in 

raziskovalne dejavnosti v sektorju 

jedrske energetike (glej podprogram 

Raziskave in razvoj). 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- izgradnja trajnega odlagališča 

NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško; 

- nadaljnje dolgoročno izkoriščanje 

jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo 

nove elektrarne (jedrska elektrarna tretje 

generacije, ki ustreza najsodobnejši 

mednarodno priznani tehnologiji), na 

lokaciji ob obstoječem NEK v velikosti 

1000 do 1600 MW; 

- nadaljnje ohranjanje neodvisnosti 

upravnega organa za nadzor jedrske 

varnosti; 

- pospešeni razvoj strokovne in 

raziskovalne dejavnosti na področju 

jedrske energetike. 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- spodbujanje visoke kakovosti 

strokovne dejavnosti v sektorju; 

- ohranjanje odličnosti v 

obratovanju NEK ter pravočasna 

priprava in izvedba vseh 

potrebnih ukrepov za podaljšanje 

projektirane življenjske dobe NEK; 

- financiranje izgradnje 

odlagališča NSRAO in dogovor z 

Republiko Hrvaško o NSRAO iz 

NEK, za katere je po meddržavni 

pogodbi odgovorna Republika 

Hrvaška; 

- program razgradnje NEK in 

odlaganja NSRAO in 

uporabljenega21 jedrskega goriva 

(UJG); 

- kakovostna, pravočasna in 

transparentna odločitev o gradnji 

nove jedrske elektrarne na lokaciji 

ob obstoječem NEK; 

- ohranjanje izmenjave in 

pretoka znanja preko 

mednarodnih povezav; 

- medresorska koordinacija 

aktivnosti za usklajevanje in 

dosego ciljev dolgoročnega 

izkoriščanja jedrske energije v 

Sloveniji. 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- izgradnja odlagališča NSRAO na 

lokaciji Vrbina v občini Krško 

(skladno z Uredbo o DPN (Ur. l. RS, št. 

114 z dne 31.12.2009) ; 

Podaljšanje življenjske dobe NEK in 

izgradnja JEK2 (glej podprogram 

Proizvodnja električne energije); 

 

 

PREMOGOVNIŠTVO    

Splošni cilji: 

- dolgoročno zmanjšanje rabe 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

- postopno zmanjšanje rabe premoga 

Ključni elementi podpornega okolja: 

- pravne podlage, ki bodo 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 

- postopno zmanjšanje proizvodnje 

                                                 
21

 Po veljavni zakonodaji se uporablja termin izrabljeno jedrsko gorivo. Za gorivo, ki se bo recikliralo, uvajamo termin uporabljeno jedrsko gorivo. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

premoga s ciljem zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov; 
- usmerjena raba premoga na 

omejena na domače vire in proizvodno 

z visokim izkoristkom: ohranjanje 

konkurenčne proizvodnje premoga v 

Premogovniku Velenje za zagotavljanje 

večje raznolikosti mešanice virov ter 

minimiziranje uvozne odvisnosti pri 

proizvodnji električne energije, 

postopno zmanjšanje izkoriščanja in 

prenehanje proizvodnje do leta 2054; 
- raziskave in prenosa znanja na 

področju premogovništva. 

do leta 2020 z izjemo izkoriščanja PV;  

- nadaljnjo konkurenčno proizvodnjo 

lignita v Premogovniku Velenje: postopno 

zmanjšanje izkopa v PV s 4 milijone ton 

leta 2021 na 2 milijona ton leta 2040 ter 

zaprtje najkasneje do leta 2054: 

- zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik 

(RTH) do leta 2015 skladno z Zakonom o 

postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-

Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 

regije (ZPZRTH); 

- znatno zmanjšanje rabe uvoženega 

premoga; 

- evidentiranje naravnih bogastev.22 

opredelile dolgoročno in postopno 

zmanjšanje proizvodnje in 

uporabe premoga v državi, tako 

da bodo optimalno usklajeni 

vidiki blaženja podnebnih 

sprememb z vidiki zanesljivosti in 

konkurenčnosti oskrbe;23 

- pravne podlage, ki bodo 

usmerjale nove in obstoječe 

proizvodne zmogljivosti 

električne energije na 

nizkoogljične vire, (postopno 

zmanjšanje rabe uvoženih 

premogov); 

- državne pomoči za zapiranje 

RTH; 

- spodbujanje raziskav in 

prenosa znanja. 

v Premogovniku Velenje ter 

prenehanje eksploatacije velenjskega 

odkopnega polja, [predvidoma do leta 

2054]; 

- zapiranje Rudnika Trbovlje - 

Hrastnik (RTH) do leta 2015 (skladno 

z zakonom ZPZRTH); 

- raziskave za potrditev zalog 

premoga v smislu evidentiranja 

naravnih bogastev in razvojno 

raziskovalni projekti na področju 

tehnologij skladiščenja ogljika in 

tehnologij podzemnega uplinjanja 

premoga. 

 

                                                 
22

  Glej podprogram Raziskave in razvoj. 
23

 *+ možen element podpornega okolja 
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1 Izbira strateške usmeritve 

V primerjalni analizi učinkov energetike politike v Sloveniji do leta 2030 je bilo ocenjenih šest 

alternativnih scenarijev energetske politike. Upoštevani so bili zlasti:  

 razvojni izzivi, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih 

okoliščin: mednarodnih tržišč energije (cen ter zanesljivosti dobav naftnih derivatov, 

zemeljskega plina, trdnih goriv in električne energije), trgovanja z emisijami, gospodarske 

aktivnosti v Sloveniji, globalnega tehnološkega razvoja (zlasti v prometu, aktivnih omrežij) 

in prometne politike države in EU;  

 alternativne strateške usmeritve energetike, vpete v širšo razvojno politiko države, cilje in 

druge obveznosti Slovenije iz mednarodnih dogovorov, energetsko politiko v EU, z 

upoštevanjem sprejetih politik in ukrepov ter tudi tiste v pripravi; 

 stanje energetike, projektov v izvajanju in alternativah, na podlagi projektov v pripravi ter 

analizah možnosti za projekte na področjih rabe in oskrbe z energijo; (pri tem se opiramo 

na analize tehničnih, ekonomskih, okoljsko sprejemljivih in dosegljivih možnosti ter ocene 

možnosti za povečanje dosegljivega potenciala z instrumenti energetske politike na 

posamezni področjih NEP);  

 analize odziva akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike v 

različnih scenarijih; 

 kvantitativna ocena učinkov navedenih dejavnikov glede na zastavljene cilje. 

Scenariji, ki predstavljajo različne nabore ukrepov energetske politike do leta 2030, so bili 

oblikovani v podporo odločanju o naslednjih razvojnih dilemah razvoja energetike:  

 kako zagotoviti čimvečjo realizacijo potencialov URE - kako zagotoviti izvedbo investicij 

pri končnih odjemalcih energije; 

 kako zagotoviti čimvečjo realizacijo potencialov OVE in do kje naj pri tem gremo: do meje 

okoljske sprejemljivosti ali omogočiti razvoj OVE pri določenih izbranih projektih tudi s 

prevlado javnega interesa povečevanja deleža OVE nad cilji varovanja narave; 

 primerjati možnosti za prehod v nizkoogljično družbo z izgradnjo druge jedrske elektrarne 

ali brez nove enote; 

 kako usmerjati postopno zmanjšanje rabe fosilnih virov pri oskrbi z električno energijo, 

toploto in v prometu? Ali je strateško še nadalje pomembno ohranjanje diverzifikacije 

virov na sedanji ravni in raba domačega premoga v energetski mešanici za proizvodnjo 

električne energije? S katero kombinacijo ukrepov zagotoviti zamenjavo fosilnih goriv za 

ogrevanje? 

 kako pospešiti prodor novih tehnologij, zlasti v prometu in aktivnih omrežij za distribucijo 

električne energije; 

 nadaljnje mednarodno povezovanje države za povečanje konkurenčnosti in zanesljivosti 

dobav. 

Analizirani sta bili dve strategiji trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo ter trije scenariji oskrbe 

z električno energije. Učinke energetskih scenarijev smo preverili v enem, ciljnem scenariju 

gospodarskega razvoja in enotnem scenariju zunanjih okoliščin. Preverili smo občutljivost 

rezultatov na gibanja v prometu24. 

Strategiji energetske politike na področju trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo obsegata 

ukrepe URE v vseh sektorjih, rabo OVE za oskrbo s toploto in razpršeno proizvodnjo električne 

                                                 
24  Le nekateri ukrepi, ki vplivajo na rabo energije v prometu, so predmet energetske politike (to so zlasti ukrepi za 

spodbujanje učinkovitosti vozil, vožnje in zamenjave energenta), preostali ukrepi, ki bistveno vplivajo na obseg 

prometnega dela in/ali izbiro načina prevoza in s tem na rabo energije, pa so predmet prometne, davčne, prostorske ali 

drugih politik. Ker so ukrepi teh politik ključni za izpolnjevanje energetskih ciljev Slovenije iz podnebno energetskega 

svežnja, niso pa še niti sprejeti, niti pripravljeni, v analizi občutljivosti ocenimo izpolnjevanje ciljev za scenarij, ko 

trajnostna prometna politika ne bo pripravljena ali sprejeta.  
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energije vključno z vetrnimi elektrarnami, SPTE ter lokalno oskrbo z energijo. Analizirani strategiji 

sta:  

 referenčna strategija (REF) vključuje nujne ukrepe za izpolnjevanje sprejetih obveznosti; 

 intenzivna strategija (INT) vzpostavlja podporno okolje za izvedbo vseh donosnih 

projektov URE, kar zagotavlja večje ekonomske učinke in prednost v tehnološki tekmi na 

področju zelenih energetskih tehnologij. Strategija je bolj ambiciozna tudi pri spodbujanju 

izkoriščanja OVE, razvoja lokalne oskrbe in SPTE v vseh sektorjih. 

Ocenjeni trije scenariji razvoja oskrbe z električno energijo se razlikujejo v ključnih investicijah v 

proizvodne enote: 

 osnovni scenarij (OSN), ki predpostavlja nadaljevanje investicij v teku oz. izvedbo 

ukrepov za njihovo dokončanje (HE na spodnji Savi, blok 6 v TEŠ), podaljšanje življenjske 

dobe NEK, pospešitev izgradnje načrtovanih in novih hidroelektrarn, modernizacijo 

obstoječih in izgradnjo novih enot za SPTE z visokim izkoristkom ter preverja izgradnjo 

novih plinsko parnih elektrarn glede na razmere na mednarodnih trgih; 

 jedrski scenarij (JE), je nadgradnja osnovnega scenarija in predvideva ukrepe, ki bodo 

omogočili dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove enote JEK2 

ob lokaciji obstoječe jedrske elektrarne moči 1000 MW z začetkom obratovanja pred letom 

2030; 

 plinski scenarij (PLIN), je tudi nadgradnja osnovnega scenarija v smeri še večje 

diverzifikacije virov za oskrbo z električno energijo glede na sedanjo - s povečanjem deleža 

četrtega energenta - z izgradnjo dveh plinsko parnih elektrarn (PPE) na zemeljski plin do 

leta 2030 skupne moči 800 MW. 

Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali strateških vidikov investicij v teku. Zaradi dilem 

javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v izvajanju, sta bila analizirana še dva dodatna 

scenarija oskrbe z električno energijo, ki omogočata oceno strateških vidikov razvoja energetike ob 

prekinitvi te investicije25. Drugih investicij v izvajanju in že sprejetih ukrepov v analizi nismo 

preverjali. Dodatna scenarija predpostavljata zapiranje PV leta 2027. Izhodišče scenarijev ostaja 

ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v državi kot v osnovnem scenariju, 

ohranjanje vseh funkcij sistema v državi vključno s sistemskimi storitvami in ohranjanje ravni 

diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno energijo ter osvetli posledice zmanjšanja proizvodnje 

električne energije iz domačega premoga. Dodatna scenarija ocenjujemo z upoštevanjem 

intenzivnega razvoja rabe in razpršene proizvodnje električne energije: 

 dodatni jedrski scenarij (DOD JE) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo plinsko parne 

elektrarne moči 400 MW in JE moči 1000 MW;  

 dodatni plinski scenarij (DOD PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh PPE 

skupne moči 800 MW. 

Možnost JEK2 moči 1600 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (JE INT in 

DOD JE). 

Za ostala področja energetike: prenos električne energije in prenos zemeljskega plina je bil za NEP 

podrobno ocenjen enoten scenarij razvoja, vendar pa so znotraj podsektorjev opredeljeni 

prednostni ukrepi. V okviru horizontalnih ukrepov NEP so z razvojem energetike povezane zlasti 

naslednje politike davčna, stanovanjska politika, prostorsko načrtovanje, izobraževanje in 

usposabljanje, raziskave in razvoj ter splošna razvojna politika države, ki so dimenzionirani tako, 

                                                 
25

  Analiza se omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike brez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo posledic 

prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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da podpirajo ukrepe trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo ter oskrbe z energijo v vseh 

sektorjih in bistveno vplivajo na učinke NEP. 
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 Slika 1: Shematski prikaz analiziranih scenarijev NEP 

 

 Tabela 2: Imena in oznake v primerjalni analizi učinkov scenarijev NEP 

Ime Oznaka 

Osnovni scenarij / Referenčna strategija OSN REF 

Jedrski scenarij / Referenčna strategija JE REF 

Plinski scenarij / Referenčna strategija PLIN REF 

Osnovni scenarij / Intenzivna strategija OSN INT 

Jedrski scenarij / Intenzivna strategija JE INT 

Plinski scenarij / Intenzivna strategija PLIN INT 

 
 Tabela 3: Imena in oznake v primerjalni analizi učinkov dodatnih scenarijev NEP26 

Ime Oznaka 

Dodatni jedrski scenarij/Intenzivna strategija DOD JE 

Dodatni plinski scenarij/Intenzivna strategija DOD PLIN 

Rezultati primerjave scenarijev 

Analizirani scenariji/strategije uspešno zasledujejo zastavljene cilje trajnostnega razvoja in prehoda 

v nizkoogljično družbo, zanesljivosti oskrbe z energijo in konkurenčnosti. V vseh analiziranih 

scenarijih/strategijah izpolnimo vse minimalne zahteve podnebno energetskega svežnja, drugih 

mednarodnih obveznosti in standarde na področju zanesljivosti oskrbe z energijo. 

Pomembne prednosti scenarijev so: 

 zmanjšanje emisij: zasuk v trendu od dosedanje rasti TGP k dolgoročnemu zmanjševanju 

emisij TGP in nadaljnje občutno zmanjševanje onesnaževal zraka;  

 večja energetska učinkovitost: nizka rast rabe končne energije in zmernejša rast rabe 

električne energije glede na sedanjo, zmanjšanje energetske intenzivnosti; Bistveno večja 

energetska in okoljska učinkovitost energetskih transformacij zaradi izkoriščanja OVE, 

                                                 
26

  Dodatni scenarij so prikazani ločeno zaradi razlike v ravni analize in obravnave teh scenarijev. 
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SPTE z visokim izkoristkom ter zamenjavo termoenergetskih objektov z najboljšo 

razpoložljivo tehnologijo (BAT) za nove tehnologije;  

 večje izkoriščanje OVE: znatno povečanje rabe OVE za več kot 60 % glede na sedanjo. 

Poleg nadaljnjega vse večjega izkoriščanja hidro energije in biomase, bodo z intenzivnimi 

spodbudami dosežene izrazite spremembe tudi pri rabi drugih OVE, ki imajo danes skupaj 

4-odstotni delež med OVE, do leta 2030 pa se bo ta delež povečal nad 35 odstotkov; 

 izboljšanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe: zmanjšanje uvozne odvisnosti v 

vseh scenarijih, ohranjanje diverzifikacije virov v oskrbi z energijo in za proizvodnjo 

električne energije ter povečanje pokritosti s proizvodnjo električne energije v Sloveniji; 

izboljšanje vseh kazalcev obratovalne zanesljivosti oskrbe z električno energijo, povečanje 

proizvodnih in rezervnih zmogljivosti v državi; 

 konkurenčnost: sprememba v strukturi stroškov za energijo – povečanje deleža investicij 

in zmanjšanja stroškov za goriva in emisije, ohranjanje konkurenčnosti proizvodnje 

električne energije. 

 zasuk v trendu od dosedanje rasti TGP k dolgoročnemu zmanjševanju emisij TGP;  

 nadaljnje občutno zmanjševanje onesnaževal zraka;  

 nizka rast rabe končne energije in zmernejša rast rabe električne energije glede na sedanjo 

ter znatni prihranki končne in primarne energije, doseženi z izboljšanjem energetske 

učinkovitosti; 

 znatno povečanje rabe OVE za več kot 60 % glede na sedanjo. Poleg nadaljnjega vse 

večjega izkoriščanja hidro energije in biomase, bodo z intenzivnimi spodbudami dosežene 

izrazite spremembe tudi pri rabi drugih OVE, ki imajo danes skupaj 4-odstotni delež med 

OVE, do leta 2030 pa se bo ta delež povečal nad 35 odstotkov; 

 bistveno večja energetska učinkovitost in boljši okoljski parametri energetskih 

transformacij zaradi izkoriščanja OVE, SPTE z visokim izkoristkom ter zamenjavo 

termoenergetskih objektov z najboljšo razpoložljivo tehnologijo (BAT) za nove tehnologije;  

 zmanjšanje uvozne odvisnosti v vseh scenarijih; 

 ohranjanje diverzifikacije virov v oskrbi z energijo in za proizvodnjo električne energije ter 

povečanje pokritosti s proizvodnjo električne energije v Sloveniji;  

 izboljšanje vseh kazalcev obratovalne zanesljivosti oskrbe z električno energijo, povečanje 

proizvodnih in rezervnih zmogljivosti v državi; 

 zmanjšanje energetske intenzivnosti na primarni in končni ravni; 

 sprememba v strukturi stroškov za energijo – povečanje deleža investicij in zmanjšanja 

stroškov za goriva in emisije; 

 ohranjanje konkurenčnosti proizvodnje električne energije. 

Izbor strategije spodbujanja učinkovite rabe energije in lokalne oskrbe z 
energijo 

Intenzivna in referenčna strategija se ne razlikujeta bistveno do leta 2020, vendar pa intenzivna 

strategija zagotavlja boljše okoljske kazalce in večjo robustnost pri izpolnjevanju ciljev: podnebno 

energetskega svežnja – zlasti 25-odstotnega deleža OVE v bruto končni rabi energije – in Kjotskega 

protokola. Intenzivna strategija tudi po letu 2020 izkazuje prednosti glede na referenčno: manjšo 

porabo energije, počasnejšo rast rabe električne energije, do leta 2030 je dosežen 31-odstoten delež 

OVE v bruto rabi končne energije in 53-odstoten delež v bruto rabi električne energije (v referenčni 

strategiji le 27-odstoten delež OVE v končni rabi in 44-odstoten v rabi električne energije); večji je 

izkoristek transformacij z večjim deležem SPTE in OVE v proizvodnji električne energije; manjši 

neto uvoz in manjša uvozna odvisnost; večje je izboljšanje energetske intenzivnosti; boljši so vsi 

drugi kazalci zanesljivosti oskrbe z energijo; večje zmanjšanje emisij TGP; slabost intenzivne 

strategije so rahlo višje emisije dušikovih oksidov in prašnih delcev, zaradi več rabe lesne biomase. 

Intenzivna strategija predstavlja tudi boljše razvojno izhodišče za dolgoročni prehod v 

nizkoogljično družbo. Dodatni investicijski stroški v intenzivni strategiji za URE so finančno 

pokriti z doseženim zmanjšanjem stroškov za goriva in energijo, dodatni stroški za spodbujanje 

OVE zahtevajo dodatne spodbude v višini 650 mio EUR v dvajsetletnem obdobju. 
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Za NEP je zato izbrana in predlagana Intenzivna strategija spodbujanje trajnostne rabe in lokalne 

oskrbe z energijo. 

Izbor strategije razvoja oskrbe z električno energijo 

Scenariji oskrbe z energijo se do leta 2020 ne razlikujejo med seboj – glavni izzivi so: izgradnja 

novih hidroelektrarn ter nadomeščanje ključnih obstoječih termoelektrarn ter usmerjena raba 

fosilnih goriv (učinkovita raba domačega premoga in uporaba zemeljskega plina v SPTE). V letu 

2030 se scenariji razlikujejo: jedrski in plinski scenarij kažeta na prednosti pred osnovnim 

scenarijem v energetskih kazalcih in kazalcih obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo. V 

jedrskem scenariju se izrazito izboljša splošna uvozna odvisnost države27. V obeh scenarijih, 

jedrskem in plinskem, je del električne energije namenjene izvozu.  

Plinski scenarij predstavlja po vseh vidikih sprejemljivo alternativo, ne izkazuje pa prednosti pred 

drugimi scenariji. Proizvodnja električne energije je dražja kot v ostalih dveh scenarijih, večji so 

izpusti TGP in NOx, večja je tudi uvozna odvisnost in občutljivost na spremembe cene energije na 

mednarodnih trgih. Kljub višjim stroškom oskrbe je investicijsko manj zahteven od jedrskega 

scenarija.  

Zaradi nižjih stroškov za oskrbo in manjših izpustov sta kot primerna za NEP predlagana zlasti 

dva scenarija oskrbe z električno energijo: osnovni in jedrski scenarij. Osnovni scenarij zadošča za 

potrebe Slovenije do leta 2030, jedrski scenarij je naravnan bolj dolgoročno in zagotavlja nadaljnje 

dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji. Zaradi zahtevnosti izvedbe projekta je s 

stališča zanesljivosti in konkurenčnosti nujno potrebno določeno obdobje prekrivanja obratovanja 

JEK2 in NEK do leta 2043. *Presežki proizvodnje električne energije v prvem obdobju po izgradnji 

bodo prehodne narave.] V oceni učinkov upoštevamo kot prvo možno leto obratovanja objekta leto 

2022, realno pa bo letnica izgradnje objekta predmet podjetniške optimizacije, izvedba pa bo 

odvisna tudi od družbene sprejemljivosti projekta. Osnovni scenarij je do izgradnje JEK2 enak 

jedrskemu scenariju, daje informacijo, kakšen bi bil potek v jedrskem scenariju v primeru odložene 

izgradnje JEK2.   

Preverjanje strategije za oskrbo z električno energijo z dodatnimi 
scenariji 

Izbrana strategija oskrbe z električno energijo je bila primerjana še z dvema strategijama, ki 

predpostavljata prekinitev investicije v teku v blok 6 v TEŠ. Rezultati primerjave so naslednji: 

 ključna prednost dodatnih scenarijev je večje zmanjšanje TGP do leta 2030; boljši so tudi 

kazalci izpustov škodljivih snovi v zrak; 

 raven obratovalne zanesljivosti ustreza zastavljenim kriterijem; 

 strateška zanesljivost je po zaprtju Premogovnika Velenje manjša, uvozna odvisnost je 

večja, manjša je diverzificiranost virov in lokacij za oskrbo z električno energijo;  

 tudi v dodatnih scenarijih je oskrba z električno energijo deloma, a v manjšem obsegu, 

namenjena izvozu; 

 energetska intenzivnost je v plinskem scenariju brez bloka 6 v TEŠ najnižja, medtem ko je v 

jedrskem scenariju z blokom 6 v TEŠ najvišja; 

 skupni strošek za investicije v obdobju 2010 do 2030 je najnižji v plinskem scenariju brez 

bloka 6 v TEŠ in najvišji v jedrskem scenariju z blokom 6 v TEŠ; 

 lastna cena proizvodnje električne energije je v vseh scenarijih brez bloka 6 v TEŠ nekoliko 

višja od lastne cene scenarijev z blokom 6 v TEŠ, pri čemer v scenarijih brez bloka 6 v TEŠ v 

lastno ceno niso vključeni strošek za prekinitev pogodbe investicije v izvajanju ter stroški 

za zapiranje premogovnika Velenje;  

 scenariji brez bloka 6 v TEŠ so manj robustni na spremembe okoliščin na mednarodnih 

trgih z energijo, zlasti dodatni plinski scenarij. 

                                                 
27

  Po mednarodnih standardih se jedrsko gorivo upošteva kot domači, OECD, vir energije. 
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Prednosti scenarijev brez bloka 6 v TEŠ so na področju okolja, investicijsko so nekoliko manj 

zahtevni, prednosti scenarijev z blokom 6 v TEŠ so v večji strateški zanesljivosti oskrbe, nižji 

pričakovani ceni energije in manjši občutljivosti na spremembe cen na mednarodnih trgih energije. 

Vsi scenariji omogočajo izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države in pri vseh scenarijih 

pričakujemo, da bo cena električne energije konkurenčna na mednarodnih trgih. Pri izbiri scenarija 

se tehtajo zlasti dolgoročne koristi okolja s strateško zanesljivostjo oskrbe in nekoliko višjo ceno za 

električno energijo. Dodaten dejavnik izbire je dejstvo, da je investicija v izvajanju v blok 6 v teku, 

posledično so scenariji brez bloka 6 v TEŠ obremenjeni s stroški za prekinitev pogodb in dejavnosti 

povezanih z investicijo. 
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 Tabela 4: Primerjava scenarijev v letih 2020 in 2030 

 Kazalci zanesljivosti Kazalci okolja Kazalci konkurenčnosti 

 Diverzifikacija virov  Uvozna  
odvisnost 

Delež proizvodnje 
el. en. iz domačih 

virov glede na 
skupno 

proizvodnjo  
el. en.  

Obratovalna 
zanesljivost 

Izvoz 
električne 
energije  

Emisije CO2  Emisije CO2 
zunaj ETS 

Emisije 
NOX  

Emisije 
SO2  

Emisije 
prašnih 
delcev  

Okvirna višina 
investicij  

2010- 2020 oz. 

203028 

Specifični 
strošek za 

proizvodnjo 
električne 

energije iz novih 

enot29 

Javna sredstva za 
oskrbo z električno 

energijo30 

Energetska 
intenzivnost 

[toe/EUR] 

  [%] [%]  [TWh] [Mt CO2 ekv] [Mt CO2 ekv] [kt] [kt] [kt] [mio EUR2008] [EUR2008/MWh] [mio EUR2008]] [toe/EUR2008] 

Stanje v letu 2008 HE, JE, LIG 56,0  - -1,4  16,9 9,1 58,8  11,9  6,3   Ni dokončna 
ocena!!! 

 176,2 

Scenariji leta 2020  2020 

OSN INT HE, JE, LIG 46,2  OK 1,5  14,3 7,2 27,5  8,2  5,2  2.360 74  182,9 

JE INT 5.949 

PLIN INT 2.640 

DOD JE HE, JE, LIG 49,6  OK 2,1  14,5 27,9  6,6  5,2  5.562 81  185,6 

DOD PLIN 1.974 

Scenariji leta 2030  2030 

OSN INT HE, JE, LIG 45,2 71 OK 2,6  12,7 7,1 20,9  5,7  4,4  3.396 79  137,5 

JE INT HE, JE, LIG 30,5 79 OK 10,2  12,7 20,9  5,7  4,4  7.383 74  163,2 

PLIN INT HE, JE, LIG, ZP 47,5 58 OK 7,5  14,4 23,1  5,7  4,4  3.956 83  142,8 

DOD JE HE, JE, ZP 37,4 64 OK 8,3  10,2 19,34  1,0  4,3  6.997 74 neocenjeno 157,3 

DOD PLIN HE, JE, ZP 55,2 49 OK 3,8  11,3 20,7  1,0  4,3  3.290 84 neocenjeno31 136 

                                                 
28

  Prikazane so samo investicije v proizvodnjo električne energije na prenosnem omrežju vključno z HE nad 10 MW in velikimi enotami SPTE. 
29

  Lastna cena proizvodnje električne energije v novih enotah z vidika sistema. V lastno ceno niso všteti stroški za prekinitev pogodbe.  

 Razmerje med produkti (pas, trapez, ki dosegata na trgu različne cene) se med scenarij nekoliko razlikuje. 
30

  Prikazane so samo razlike med scenariji. 
31

  Stroški za zapiranje PV po oceni HSE znašajo 173 mio EUR: Ti stroški niso všteti v prikazani lastni cene.  
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