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I SPLOŠNA PREDSTAVITEV SEKTORJA 

I.1 Naziv sektorja in kratek opis dejavnosti, ki sodijo v sektor 

Sektorsko politiko »Energetika« izvaja Ministrstvo za gospodarstvo v okviru Direktorata za energijo in 
deloma Direktorata za notranji trg (nafta in naftni derivati). Politika je področno razdeljena na dve 
področji: energetiko in rudarstvo. Direktorat za energijo pripravlja in skrbi za celovito energetsko 
politiko države na področju oskrbe z energijo (proces pridobivanja in predelave, proizvodnje, 
prenosa, distribucije in dobave energije), učinkovite rabe in izkoriščanje obnovljivih virov energije za 
proizvodnjo električne energije, toplote in transport ter preko podeljevanja rudarskih pravic oziroma 
dovoljenj za raziskovanje in izkoriščanje vseh vrst mineralnih surovin skrbi za gospodarno ravnanje z 
vsemi mineralnimi surovinami ter pripravlja zakonske in druge akte za obe področji.  
Energetska politika zasleduje tri ključne cilje – zanesljivo, konkurenčno in trajnostno oskrbo z 
energijo. 
 

I.2 Dejavnosti po SKD, ki sodijo v sektor 

Gospodarske družbe v energetskem sektorju, ki jih upravlja država in osnovna dejavnost po SKD so 
prikazane v Tabeli 1. 
 

Tabela 1: Seznam gospodarskih družb v energetskem sektorju, ki jih upravlja država 
 

Št. Gospodarska družba SKD šifra Osnovna dejavnost 

1 Holding slovenske elektrarne d.o.o.  D 35.140 Trgovanje z električno energijo 

2 Gen energija d.o.o.  K 64.200 Dejavnost holdingov 

3 Elektro Celje d.d.  D 35.130 Distribucija električne energije 

4 Elektro Gorenjska d.d.  D 35.130 Distribucija električne energije 

5 Elektro Primorska d.d.  D 35.130 Distribucija električne energije 

6 Elektro Ljubljana d.d.  D 35.130 Distribucija električne energije 

7 Elektro Maribor d.d.  D 35.130 Distribucija električne energije 

8 SODO d.o.o.  D 35.130 Distribucija električne energije 

9 Elektro Slovenija d.o.o.  D 35.120  Prenos električne energije 

10 Borzen d.o.o.  K 66.110 Upravljanje finančnih trgov 

11 Geoplin d.o.o.  G 46.710 
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in 
plinastimi gorivi 

12 Elektrogospodarstvo Slovenije d.o.o.  M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje  

13 Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o.  D 35.112 
Proizvodnja električne energije v 
termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 

14 RTH d.o.o.  B 05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita 

15 Energetika Črnomelj, d.o.o.  D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 

16 EKOEN d.o.o.  D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 

17 Toplotna oskrba d.o.o.  D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo 

18 Instalacija d.o.o.  H 52.240 Pretovarjanje  

19 Petrol d.d.  G 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi  
  
Vir: IBON, 2010 
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I.3 Področna zakonodaja, ki ureja delovanje sektorja 

Področna zakona sta Energetski zakon in Zakon o rudarstvu.
Ključni podzakonski akti so objavljeni na spletnih straneh organa na spodnjih povezavah: 

- Energetika 
- Rudarstvo 

 

I.4 Obstoječa sektorska politika (npr. resolucije), ki določajo smernice razvoja sektorja 

 
Ključni strateški razvojni dokumenti so naslednji: 

- Resolucija o Nacionalnem energetskem programu (ReNEP), 2004 
- Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (AN OVE), 2010   
- Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008-2016 (AN-URE), 2007 
- Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami, 2009 

 
Ostali pomembnejši strateški dokumenti: 

- Strategija razvoja elektroenergetskega sistema republike Slovenije, Načrt razvoja prenosnega 
omrežja v R. Sloveniji od leta 2009 do 2018, ELES, 2009 

- Načrt razvoja distribucijskega omrežja v R. Sloveniji od leta 2009 do 2018 
- Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2009 – 2018, Geoplin plinovodi, 

2009 
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI), 2007 
- Odzivno poročilo na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Ureditev 

izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja« 
- Petletni program oblikovanja državnih blagovnih rezerv za obdobje od 1.1.2009 do 

31.12.2013 (Vlada Republike Slovenije, 6. redna seja, 24.12.2008, sklep VRS št. 30400-
2/2008/4 z dne 24.12.2008) 

- Zakon o blagovnih rezervah (Ur.l. RS, 96/2009-UPB2) 

 

I.5 Umeščenost sektorja v Strategiji razvoja Slovenije 

 
V Strategiji razvoja Slovenije (SRS) iz leta 2005 sektor energetike umeščen pod prvo - konkurenčno 
gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast  in peto razvojno prioriteto SRS - povezovanje ukrepov za 
doseganje trajnostnega razvoja. 
 

I.6 Evropske strategije, ki na ravni EU določajo smer razvoja sektorja 

Evropske strategije, ki na ravni EU določajo smer razvoja sektorja energetike so: 
- Program reform za izvajanje Lizbonske strategije 2009–2012 (oktober 2008) opredeljuje 

ukrepe s področja energetike: zagotavljanje odprtih in konkurenčnih trgov, trajnostno 
gradnjo in nadgradnja davčnega sistema.  

- Energetska politika EU ima z Lizbonsko pogodbo status skupne politike EU. Zasleduje 
naslednje cilje: zagotoviti delovanje notranjega trga, zanesljivost oskrbe, spodbujanje 
energetske učinkovitosti, varčevanje z energijo, razvijanje novih in obnovljivih virov energije 
ter spodbude medsebojnemu povezovanju energetskih omrežij. Temelj energetske politike 
Evropske unije je notranji trg, ob upoštevanju ohranjanja in izboljšanja okolja. Podnebno 
energetski sveženj, oblikovan po sklepih Sveta EU iz leta 2007, določa prioritete energetske 
politike EU za doseganje ciljev trajnosti, zanesljivosti in konkurenčnosti ter usklajuje s cilji 

http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/veljavni_predpisi/podzakonski_akti/sprejeti_podzakonski_akti_energetika/
http://www.mg.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/energetika/veljavni_predpisi/podzakonski_akti/sprejeti_podzakonski_akti_rudarstvo/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200457&stevilka=2669
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_OVE_2010-2020_final.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/AN_URE_2008-2016.pdf
http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Porocila/DP_min_sur.pdf
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preprečevanja podnebnih sprememb, in se sprotno odziva na spremenjene svetovne 
razmere. Akcijski načrt EU za varnost preskrbe in solidarnost pri preskrbi z energijo - drugi 
strateški pregled energetske politike podrobno opredeljuje ukrepe za povečanje 
zanesljivosti in opredeljuje vizijo energetike do leta 2050. 

- Strategija Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. V okviru 
evropske gospodarske strategije je opredeljenih 5 merljivih ciljev, ki jih mora EU doseči do 
leta 2020. Eden od teh ciljev je tudi izpolnjevanje podnebno-energetskih ciljev 20/20/20.  

- Energija 2020 – Strategija za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo oskrbo z energijo. 
Strategija odpravlja pomanjkljivosti dosedanjega izvajanja ukrepov za doseganje ciljev 
20/20/20 do leta 2020. Osredotoča se na 5 prednostnih nalog in sicer učinkovito rabo 
energije, izgradnjo vseevropskega integriranega energetskega trga, zanesljivo, varno in 
cenovno dostopno oskrbo z energijo, okrepitev vloge Evrope na področju energetskih 
tehnologij in inovacij ter močno mednarodno energetsko partnerstvo, zlasti s sosednjimi 
državami. 

 
Predlog NEP bo vključeval cilje iz podnebno energetskega paketa za Slovenijo in bo usklajen z drugimi  
cilji politik EU. Za Slovenijo so cilji podnebno energetskega paketa opredeljeni v Direktivi 2009/28/ES 
o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov ter Odločbi 406/2009/ES o prizadevanju držav 
članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Sprejem zavezujočih ciljev držav članic na področju učinkovite 
rabe energije za leto 2020 je predviden v okviru nove direktive o energetski učinkovitosti in 
prihrankih energije, ki je napovedana v letu 2011. 

 
Navedene so povezave na pomembnejše strategije EU s področja energetike: 
- Drugi strateški energetski pregled, 
- Podnebno-energetski sveženj,  
- Električna energija in zemeljski plin, tretji zakonodajni paket. 
 
 

I.7 Povezanost in vpliv sektorja na druge sektorje in sektorske politike v Sloveniji 

 
Vpliv sektorja energetike na: 

- okolje (emisije toplogrednih plinov, narava), 
- prostor (umeščanje objektov v prostor, energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje, 

stanovanjska politika,  trajnostna gradnja), 
- kmetijstvo in gozdarstvo (kmetijska in gozdarska biomasa), 
- promet (nove tehnologije,  biogoriva druge generacije), 
- trajnostni razvoj (obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije),  
- konkurenčnost gospodarstva in države (uvozna odvisnost, cene energentov, zadostnost 

kapacitet, energetska intenzivnost, kakovost in zanesljivost oskrbe ), 
- regionalna politika, 
- tehnološki razvoj in razvoj podjetništva (razvoj ponudbe energetskih tehnologij in storitev, 

zlasti zelenih energetskih tehnologij), 
- mednarodni odnosi (zanesljivost oskrbe, razvojne pomoči Slovenije). 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/energy/strategies/2009/2009_07_ser2_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/strategies/2008/2008_01_climate_change_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/third_legislative_package_en.htm
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I.8 Stopnja konkurenčnosti v sektorju, obseg izključnih/posebnih pravic, obseg naravnega 
monopola, glavne ovire za vstop novih podjetij v sektor 

 
Stopnja konkurenčnosti – trg električne energije 
- Proizvodnja električne energije. Dosežen kumulativni tržni delež v letu 2009: 

o enega največjega proizvajalca je znašal 68,4 %, 
o dveh največjih proizvajalcev je znašal 95,8 %, 
o treh največjih  proizvajalcev je znašal 99,3 %.  

Opazen je prevladujoč položaj (družba HSE d.o.o.) in stanje tesnega oligopola.  

- Prodaja električne energije. Največji tržni delež dobaviteljev električne energije v letu 2009:  
o na distribucijskem omrežju je znašal 32,3 %, 
o na celotnem trgu je znašal 29,2 %, 

Nobeno podjetje na trgu nima prevladujočega položaja (preko 40 % tržni delež).  
 
Stopnja konkurenčnosti – trg zemeljskega plina 
- Prodaja zemeljskega plina: največji tržni delež trgovcev zemeljskega plina v letu 2009:  

o na celotnem veleprodajnem trgu je znašal 80,4 %, 
o na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 69,6 %, 

Opazen je prevladujoč položaj podjetja (družba Geoplin, d.o.o.), ki je največji uvoznik, trgovec in 
dobavitelj zemeljskega plina v Sloveniji. 
 
Status infrastrukture 
Vse družbe prikazane v tabeli pod točko I.2 razen Borzena, EGS, RTH, SODO, Energetike Črnomelj, 
EKOEN in Toplotne oskrbe imajo v lasti infrastrukturo, kot je opredeljena v Energetskem zakonu.  
Infrastruktura so omrežja in elektrarne. 
 

I.9 Opis sistema reguliranja sektorja z navedbo regulatorja in njegovih pristojnosti 

 
Monopolne dejavnosti na trgu z električno energijo in zemeljskim plinom so regulirane 
preknacionalnega regulatorja: Javne agencije RS za energijo. Regulirane dejavnosti v okviru 
posamezne dejavnosti, v katerih ima država kapitalske naložbe, so prikazane v Tabeli 2. 

 

Tabela 2: Regulirane dejavnosti v energetskem sektorju 
 

Področje Regulirana dejavnost  Gospodarska družba 

Električna energija 

Sistemski operater prenosnega omrežja 
električne energije –obvezna GJS Elektro Slovenija, d.o.o. 

Sistemski operater distribucijskega omrežja 
električne energije–obvezna GJS SODO, d.o.o. 

Organiziranje trga z električno energijo–
obvezna GJS Borzen, d.o.o. 

Zemeljski plin 

Sistemski operater prenosnega omrežja 
zemeljskega plina–obvezna GJS Geoplin plinovodi, d.o.o. * 

Sistemski operater distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina–izbirna GJS 

Petrol Energetika, d.o.o.** 

Petrol, d.d. 

Petrol Plin, d.o.o.** 
Oznake:    *  hčerinska družba v neposredni lasti Geoplin, d.o.o. 
                 ** hčerinski družbi v neposredni lasti Petrol, d.d. 
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Na področju regulacije omrežnih dejavnosti s področja električne energije in zemeljskega plina AGEN 
RS: 

- določa omrežnino za uporabo omrežij in upravičene stroške ter druge elemente omrežnine 
za elektroenergetska omrežja, 

- daje soglasje k omrežnini za uporabo omrežij in k upravičenim stroškom in drugim 
elementom omrežnine za omrežje zemeljskega plina, 

- izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, 
- daje soglasja k sistemskim obratovalnim navodilom in drugih aktov , 
- odloča o sporih pri dostopu do omrežij in obračunavanju cen za uporabo omrežij, 
- izdaja in odvzema licence za izvajanje energetskih dejavnosti, 
- nadzira neodvisnost sistemskih operaterjev. 

 
Cene naftnih derivatov (motorni bencini, dizelsko gorivo in kurilno olje ekstra lahko) se regulirajo na 
podlagi Zakona o kontroli cen in oblikujejo na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen naftnih 
derivatov (Uradni list RS, št. 76/10). V skladu z uredbo se cene naftnih derivatov spreminjajo vsakih 
14 dni. 

 

I.10 Dopustnost državnih pomoči sektorja z vidika EU zakonodaje 

- Dovoljene državne pomoči na področju energetike so: 
- Podpore za proizvodnjo električne energijo iz OVE in SPTE imajo pravno podlago v 64.a do 64.s  

členih Energetskega zakona. Državna pomoč je skladna s Smernicami skupnosti o državni pomoči 
za varstvo okolja (Uradni list Evropske unije C82/1  z dne 01.04.2008), ki je bila notificirana 
Evropski komisiji leta 2009 in odobrena z zadevo N354/2009 - Slovenija odločitev z dne 
23.10.2009. Smernice omogočajo tudi spodbujanje učinkovite rabe energije in izkoriščanje 
obnovljivih virov energije za oskrbo s toploto. 

- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 
89/2008 in 25/2009) ureja spodbujanje z regionalnimi pomočmi in pomočmi po pravilu de 
minimis na tem področju, usklajeno s pravili EU.  

- Direktiva 2009/72/ES o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo omogoča pomoči za 
proizvodnjo iz naprav, ki uporabljajo kot gorivo domače vire primarne energije do obsega,ki ne 
presega 15 % skupne primarne energije, potrebne za proizvodnjo električne energije, porabljene 
v  državi. 

- Premogovništvo - državne pomoči premogovništvu dovoljuje Uredba Sveta (ES) št. 1407/2002 z 
dne 23.07.2002 o državni pomoči za premogovništvo, konkretno za RTH za leto 2010 pa pismo EK 
DGET z dne 16.12.2009. V nadaljevanju pričakujemo uveljavitev Uredbe Sveta o državnih 
pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov z dne 01.01.2011. 

 

I.11  Morebitne javne dajatve in proračunska sredstva, s katerim se financira dejavnost podjetij  
v sektorju 

Namenski prihodek sistemskega operaterja prenosnega in distribucijskega omrežja električne 
energije in zemeljskega plina (SOPO in SODO) je omrežnina, ki je del cene za uporabo omrežja in se 
zaračunava vsem odjemalcem električne energije in zemeljskega plina v državi. Omrežnina je 
namenjena plačevanju izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemska operaterja (električna 
energija, zemeljski plin) in pokrivanju stroškov sistemskih storitev (električna energija). 
 
Dodatki k omrežnini so del cene za uporabo omrežja, ki jih določa Vlada RS in so namenjeni 
pokrivanju stroškov za delovanje Agencije RS za energijo (električna energija, zemeljski plin) in  
delovanju organizatorja trga Borzen (električna energija) za izvajanje dejavnosti GJS, razen stroškov 
za izvajanje dejavnosti Centra za podpore. 
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V skladu s spremembami in dopolnitvami Energetskega zakona in sprejetimi uredbami se od januarja 
2009 vsem odjemalcem električne energije obračunavata nova prispevka, ki jih določa Vlada RS in 
sicer: 

- prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov 
primarne energije (na kratko: prispevek DVE), 

- prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov (na kratko: prispevek OVE+SPTE).  

 
Oba prispevka nadomeščata prejšnji dodatek k omrežnini za pokrivanje obveznega odkupa električne 
energije od kvalificiranih proizvajalcev. Prispevka se obračunava mesečno na enoto obračunske moči 
kot posebna postavka na računu za uporabo omrežja. Gre za ločena prispevka, ki nista del cene za 
uporabo omrežja. 
 
V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Ur.l. RS, št. 114/09) so 
od februarja 2010 vsi dobavitelji električne energije, toplote iz distribucijskega omrežja, plina in 
tekočih goriv končnim odjemalcem zavezani zbirati prispevek za povečanje učinkovitosti rabe 
električne energije in dodatke k ceni toplote oziroma k ceni goriv za povečanje energetske 
učinkovitosti. Prispevek oz. dodatke plačujejo končni odjemalci v okviru končne cene posameznega  
energenta in so ločeno prikazani v strukturi cene v primerih, kjer je le ta strukturirana po posameznih 
postavkah (npr. električna energija ali zemeljski plin). V primerih, kjer je na računih prikazana skupna 
cena energije ali goriva (npr. bencin), le ta vključuje dodatek. Zbrana sredstva so namenjena 
doseganju prihrankov pri končnih porabnikih energije. 
 
Zapiranje rudnika Trbovlje Hrastnik se v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-C) 
financira do leta 2015 iz proračunskih sredstev. 
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II ZBIRNI KAZALNIKI POSLOVANJA GOSPODARSKIH DRUŽB V SEKTORJU ZA LETI 2008 IN 2009 

 
Zbirni kazalniki poslovanja gospodarskih družb sektorja so razvidni iz tabel v Prilogi 1 (str. 58 - 60), 
ločeno za naslednje dejavnosti: 

- Proizvodnja električne energije, 
- Distribucija električne energije, 
- Pridobivanje rjavega premoga in lignita,  
- Skupaj vseh 19 gospodarskih družb v energetskem sektorju, ki jih upravlja država. 
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III GOSPODARSKE DRUŽBE V LASTI DRŽAVE, KI DELUJEJO V SEKTORJU 

III.1-2  Seznam gospodarskih družb, neposredni lastniški delež države (% lastništva), odvisne in 
povezane družbe 

 

Tabela 3: Seznam krovnih in odvisnih družb v lasti države 

Ime družbe 

Neposredni 

lastniški delež 

RS  (%) 

Odvisne družbe večinski delež        

lastništva  

Odvisne družbe         

delno lastništvo 

HSE d.o.o. 100 DEM, TEŠ, SENG, TET, HESS, PV Stelkom 

Gen Energija d.o.o. 100 NEK, SEL, TEB GEN-I 

Elektro Celje d.d.              

Elektro Maribor d.d. 

Elektro Ljubljana d.d.       

Elektro Gorenjska d.d.       

Elektro Primorska d.d. 

79,5 

 Stelkom, 

 Informatika 

SODO d.o.o. 100   

Elektro Slovenija d.o.o. 100 Talum Stelkom 

Borzen d.o.o. 100  BSP 

Geoplin d.o.o. 32,66 Geoplin plinovodi d.o.o., Geocom d.o.o.  

EGS-RI d.o.o. 100   

Instalacija d.o.o. 25,6*   

Petrol d.d. 28,02**   

Nafta Lendava, d.o.o. 100 

Nafta Petrochem,  Nafta Strojna, Nafta 

Geoterm, Eko Nafta, Nafta Inženiring, 

Nafta Informatika, Nafta Varovanje in 

požarna varnost  

Geoenergo 

TE-TOL d.o.o. 64,57   

Energetika Črnomelj d.o.o. 49,30   

EKOEN d.o.o. 49,07   

Toplotna oskrba d.o.o. 49,17   

RTH d.o.o. 100 
Domex, Gratex, , M&P, Spekter, 

Fortuna-Pil 

 

Opomba: * v postopku nakupa do 51 % lastniškega deleža 
                   ** preko KAD in SOD 
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III.3  Podatki o poslovanju družb za leti 2008 in 2009 

 
Zahtevani podatki o poslovanju posamezne družbe so razvidni iz tabel v Prilogi 2 (str. 61 - 67 ). 
 

III.4  Tržni deleži posameznih gospodarskih družb v lasti države v dejavnosti sektorja 

 
V nadaljevanju je grafično prikazan tržni delež posameznih gospodarskih družb na področju električne 
energije in zemeljskega plina za leto 2009 ločeno za veleprodajni in maloprodajni trg. 
 
Električna energija 
 

1. Veleprodajni trg 
 
Tržni deleži slovenskih proizvajalcev električne energije na   veleprodajnem trgu ob koncu leta 2009: 

 
Vir podatkov: Agencija RS za energijo, 2010 

2. Maloprodajni trg  
 

Tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem ob koncu leta 2009: 

 
Vir podatkov: Agencija RS za energijo, 2010 
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Zemeljski plin 
 

1. Veleprodajni trg 
 
Tržni deleži trgovcev z zemeljskim plinom na celotnem veleprodajnem trgu ob koncu leta 2009: 

 
Vir podatkov: Agencija RS za energijo, 2010 

 
2. Maloprodajni  trg 

 
Tržni deleži dobaviteljev zemeljskega plina končnim odjemalcem ob koncu leta 2009: 

 
Vir podatkov: Agencija RS za energijo, 2010 
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III.5  Status in vrednost infrastrukture, ki jo imajo v lasti ali z njo upravljajo gospodarske družbe 
v lasti države 

 
Status in vrednost infrastrukture1 v lasti ali upravljanju gospodarskih družb v lasti države (matična in 
hčerinska podjetja) so prikazane v Tabeli 4. 
 

Tabela 4: Status in vrednost infrastrukture gospodarskih družb v lasti države 
 

Z. št. Gospodarska družba 

31.12.2008 31.12.2009 

Sedanja 
vrednost 

infrastrukture 
(10³ EUR) 

Status
1)

 
Sedanja vrednost 

infrastrukture 
(10³ EUR) 

Status
1)

 

1.1 Dravske elektrarne Maribor 360.089 L 367.426 L 

1.2 Soške elektrarne Nova Gorica 110.134 L 104.664 L 

1.3 Hidroelektrarne na spodnji Savi 62.942 L 150.562 L 

1.4 Termoelektrarna Šoštanj 251.231 L 242.100 L 

1.5 Termoelektrarna Trbovlje 30.015 L 25.987 L 

1. Holding slovenske elektrarne d.o.o. 0   0   

2.1 Savske elektrarne Ljubljana 66.241 L 69.524 L 

2.2 Elektrarna Brestanica 28.277 L 36.315 L 

2.3 Nuklearna elektrarna Krško  314.295  L
2
  312.578  L

2
 

2. Gen energija d.o.o.  0    0   

3. Elektro Celje d.d. 178.929 L 188.670 L 

4. Elektro Gorenjska d.d. 119.229 L 124.916 L 

5. Elektro Primorska d.d. 130.920 L 134.566 L 

6. Elektro Ljubljana d.d. 335.305 L 360.224 L 

7. Elektro Maribor d.d. 235.291 L 240.789 L 

8. SODO d.o.o. 15.861 U 23.280 U 

9. Elektro Slovenija d.o.o. 225.349 L 230.837 L 

10.1 Geoplin plinovodi d.o.o. 95.463 L 94.759 L 

10. Geoplin d.o.o.  0    0   

11. Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o.  42.345  L  51.631  L 

12. Instalacija d.o.o.  42.706  L  41.564  L 

13. Petrol d.d.  17.635 L  17.257 L 
 
Opomba: 

1) Status: v lasti (L), v upravljanju (U). 
2) Niti NEK niti sredstva NEK niso v lasti države, prav tako NEK nima sredstev v upravljanju. NEK je v skladu z 

Meddržavno pogodbo (Ur.l. RS št. 23/2003; Mednarodne pogodbe št. 5/2003) v mešani lasti; 50,00 % družbe je v 
lasti Gen energije, d.o.o., 50,00 % družbe pa v lasti Hrvatske elektroprivrede, d.d. 

 

 

 

 
                                                           
1Upoštevana je infrastruktura v skladu z Uredbo o energetski infrastrukturi (Ur.l. RS, št. 62/2003, 88/2003, 75/2010). 



   17   

III.6  Kriteriji za določanje strateškosti gospodarskih družb v lasti države 

 
Kot strateške naložbe RS so opredeljene naslednje krovne družbe: 

- HSE d.o.o. 
- GEN Energija d.o.o. 
- SODO d.o.o. 
- ELES d.o.o. 
- Borzen d.o.o. 
- Geoplin, d.o.o. 
- EGS-RI, d.o.o. 
- Instalacija, d.o.o. 
- Petrol, d.d. 
- Podjetja za distribucijo električne energije (Elektro Ljubljana d.d., Elektro Gorenjska d.d., 

Elektro Primorska d.d., Elektro Celje d.d. , Elektro Maribor d.d), 
- Eko Nafta , d.o.o. 

 
Po izčlenitvi tržnih družb iz podjetij za distribucijo električne energije te ne bodo več strateška 
naložba.  
 
Za podjetja, ki se ukvarjajo z naftnimi derivati, se kot strateške naložbe nacionalnega pomena štejejo 
naslednje krovne družbe:  

- Podjetje Instalacija d.o.o., ki s svojo dejavnostjo skladiščenja in pretovarjanja naftnih 
derivatov, umestitvijo v slovenski naftni trg in infrastrukturo za Republiko Slovenijo 
predstavlja strateško naložbo, s katero Republika Slovenija, poleg gospodarskih ciljev dosega 
tudi zaščito nacionalnih interesov pri zagotavljanju zanesljive preskrbe slovenskega naftnega 
trga z naftnimi derivati ter nemoteno izvajanje javne gospodarske službe zagotavljanja 
obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov v skladu z Direktivo Sveta 2006/67/ES z dne 24. 
julija 2006 o obveznosti držav članic glede vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali 
naftnih derivatov. 

- Podjetje Petrol d.d. s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in 
ostalimi energenti na slovenskem trgu dosega v vseh segmentih vodilni tržni delež. 

- Eko Nafta  d.o.o.  je vodilna družba na področju skladiščenja, manipulacije in prodaje 
energetskih virov v lokalnem okolju in je strateškega pomena za upravljanje ustreznih naftnih 
rezerv v Republiki Sloveniji. Pomembnost predloga in strateškost kapitalske naložbe 
utemeljujemo predvsem z dejavnostjo družbe Eko Nafta, ki se umešča v slovenski naftni trg 
ter njeno infrastrukturo, ki predstavlja za Republiko Slovenijo strateško lokacijo, s katero 
Republika Slovenija, poleg gospodarskih ciljev dosega tudi zaščito nacionalnih interesov pri 
zagotavljanju zanesljive preskrbe slovenskega naftnega trga z naftnimi derivati ter nemoteno 
izvajanje javne gospodarske službe zagotavljanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov v 
skladu z Direktivo Sveta 2006/67/ES z dne 24. julija 2006 o obveznosti držav članic glede 
vzdrževanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov. Eko nafta d.o.o.je 
hčerinska družba Nafte Lendava d.o.o. Njeno lastništvo je treba še v letu 2011 prenesti iz 
Nafte Lendava d.o.o. neposredno na državo v upravljanju AUKN.   Končni cilj je maksimizacija 
vrednosti družbe ter znižanje državnega deleža na 25 % + 1 delnica. Predvidoma v naslednjih 
3 - 4 letih, ob pogoju stabilizacije mednarodnih kapitalskih trgov. 

 
Družbe TE-TOL d.o.o., Energetika Črnomelj d.o.o., EKOEN d.o.o., Toplotna oskrba d.o.o.  in RTH d.o.o. 
predstavljajo zgolj portfeljske naložbe RS. 
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III.7  Morebitne zakonske omejitve glede ciljnega lastniškega deleža države v gospodarski družbi 

 
Zakonske omejitve glede ciljnega lastništva za podjetja distribucije električne energije in proizvodnjo 
električne energije so določena v Energetskem zakonu (prehodne določebe EZ, 129 člen, EZ, UR.l. št. 
79/99) prehodne in končne določbe -77. člen EZ-A, Ur.l. RS št. 51/2004). 
 
Lastniški delež države v pravni osebi, ki ima v lasti infrastrukturo, potrebno za izvajanje gospodarskih 
javnih služb na področju distribucije električne energije, se ne sme privatizirati v obsegu, večjem od 
25 odstotkov osnovnega kapitala te pravne osebe.  
 
Lastniški delež države v podjetjih za proizvodnjo električne energije, v katerih ima država na dan 
uveljavitve tega zakona večji delež od 75 odstotkov osnovnega kapitala, se s privatizacijo ta delež ne 
sme zmanjšati pod 51 odstotkov.  
 
Lastniškega deleža države v pravni osebi, ki ima v lasti infrastrukturo, potrebno za izvajanje 
gospodarskih javnih služb na področju distribucije električne energije, se ne sme prenesti na drugo 
osebo, ki ni v 100% lasti države, v obsegu, večjem od 25 odstotkov osnovnega kapitala te pravne 
osebe. 
 

III.8 Ciljni gospodarski delež države v gospodarski družbi in način doseganja ciljnega lastništva 
(prodaja, dokapitalizacija, menjava), okvirna dinamika doseganja ciljnega  lastništva deleža 
države in razlogi za spremembo obstoječega lastniškega deleža države 

 
Zaradi zagotavljanja strateške zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjševanja tveganj odprtega 
energetskega trga, zmanjševanja tveganj pri oskrbi z energijo ob izjemnih ekonomskih ali političnih 
razmerah, ohranitve možnosti posega v poslovanje tržnih subjektov ob motnjah v delovanju 
energetskih trgov in ohranitve razvojnih funkcij v energetiki, namerava država v ključnih podjetjih 
energetskega sektorja ohraniti bistveni lastniški delež.  
 
V podjetjih, ki izvajajo obvezne gospodarske javne službe na področju električne energije in 
zemeljskega plina ter v podjetjih za proizvodnjo električne energije nacionalnega pomena, mora 
država obdržati večinski lastniški delež, v nekaterih podjetjih pa mora delež države (p)ostati še večji:  

- V največjem proizvodnem podjetju oz. lastniku proizvodnih podjetij HSE d.o.o. mora država 
ohraniti najmanj večinski solastniški delež (50,01%). 

- V hčerinskih družbah HSE in Gen energije se lahko posredni solastniški delež države (razen v 
družbah DEM d.o.o., SENG d.o.o. in SEL d.o.o.) zmanjšuje le prek dokapitalizacije zasebnih 
vlagateljev, ne pa s pomočjo odprodaje. 

- V podjetju, ki ima v lasti slovenski solastniški delež v NEK d.o.o. mora država neposredno ali 
posredno ohraniti 100%-ni lastniški delež.  

- Zaradi združevanja kadrovskih in investicijskih potencialov je potrebno proučiti in pripravljati 

združitev podjetij HSE d.o.o. in Gen energija d.o.o. 

- Podjetji Savske elektrarne d.o.o. in Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o. (HESS d.o.o.) je 

potrebno združiti , saj upravljanje hidroenergetskega potenciala na isti reki ni gospodarno, če 

je ločeno med dve podjetji. 

- ELES d.o.o. kot sistemski operater prenosnega omrežja električne energije se naj osredotoča 
zgolj na dejavnosti, ki so povezane z delovanjem sistemskega operaterja (Direktiva 
2009/72/ES). Njegovo lastništvo (80 %) v družbi Talum d.d. se mora prenesti na drugo družbo 
v 100 % državni lasti ali neposredno na državo in v upravljanje Agenciji za kapitalske naložbe 
RS (Agenciji). Družba Talum d.d. ni strateška naložba zato bo sedanje neposredne lastniške 
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pravice ELES-a še v letu 2011 prevzela država in družbo upravljala preko Agencije kot 
portfeljsko naložbo oziroma katera druga ustrezna družba ali družbe v 100 % državni lasti. 

- V podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne službe s področja distribucije električne energije, 

mora država povečevati svoj solastniški delež in do leta 2020 postati edina lastnica teh družb. 

Po izčlenitvi tržnih od omrežnih dejavnosti v Elektro Ljubljana d.d., Elektro Gorenjska d.d., 

Elektro Primorska d.d., Elektro Celje d.d. in Elektro Maribor d.d., je treba s solastniškim 

deležem v teh podjetjih dokapitalizirati SODO d.o.o., ki bo tako postal holding omrežnih 

podjetij. Poleg izpolnjevanja zahteve iz odzivnega poročila Računskemu sodišču je tako 

združevanje potrebno zaradi sinergijskih učinkov (zmanjševanje stroškov, specializacija 

posameznih družb itd.) in tehnološkega poenotenja. Lastniške deleže v hčerinskih družbah, ki 

trgujejo z električno energijo ali jo proizvajajo lahko elektrodistribucijska podjetja odprodajo, 

deleže menjajo za delnice elektrodistribucijskih podjetij ali vložijo kot stvarni vložek v 

ustanovitev drugih podjetij. 

- SODO d.o.o. mora kot sistemski operater distribucijskega omrežja ostati v 100% državni lasti 
zaradi zagotavljanja stabilnosti oskrbe in razvoja distribucijskega omrežja. 

- Borzen d.o.o., ki opravlja gospodarsko javno službo organiziranja trga z električno energijo 
mora ostati v 100%-ni lasti RS.    

- V podjetju, ki opravlja gospodarsko javno službo sistemskega operaterja prenosnega omrežja 
zemeljskega plina, Geoplin plinovodi d.o.o. si mora država prizadevati pridobiti večinski 
lastniški delež (50,1%). V podjetju Geoplin d.o.o. mora Republika Slovenija zaradi njegovega 
lastništva v podjetju Geoplin plinovodi d.o.o. kot lastniku prenosnih plinovodov in solastniku 
v projektu Južni tok povečevati svoj solastniški delež do 50,01% tako, da  kupuje druge 
solastniške deleže na trgu po razumni ceni. Vse dokler bo Geoplin d.o.o. lastnik Geoplina 
plinovodov d.o.o. je treba v njem tak solastniški delež tudi ohraniti. Ker Geoplin d.o.o. 
obvladuje prek 90 % trga s plinom na debelo v Republiki Sloveniji je zaradi vpliva na 
stabilnost oskrbe s plinom potrebno v njem oziroma v morebiti izčlenjenem podjetju, ki bo 
prevzelo trgovsko dejsvnost z zemeljskim plinom ohraniti najmanj 25,01%-ni solastniški 
delež. 

- EGS RI d.o.o. mora ostati v 100%-ni lasti RS do izterjave vseh terjatev do poslovnih subjektov 
v  državah  nastalih iz  bivše Jugoslavije.   

 
V podjetjih nacionalnega pomena, ki se ukvarjajo z naftnimi derivati, mora država ohraniti  lastniški 
delež, oziroma ga še povečati (nov nakup) v naslednjih podjetjih: 

- v podjetju Instalacija d.o.o. mora država pridobiti najmanj 25,6 %-ni  solastniški delež, 
- v podjetju Petrol d.d. mora država ohraniti najmanj 25,01 %-ni solastniški delež. Država mora 

omejevati posamične lastnike, ki bi želeli v družbo vstopiti z več kot 25%-nim solastniškim 
deležem. 
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IV STRATEGIJE RAZVOJA SEKTORJA 

IV.1  Navedba strategij razvoja sektorja 

 
Ključni strateški dokument razvoja energetike v Sloveniji je nov Nacionalni energetski program (NEP), 
v pripravi, ki bo predvidoma sprejet sredi leta 2011. 
 
Predlog NEP sledi osnovnim smernicam energetske politike, ki jih določa EZ in gradi na predhodnem 
nacionalnem energetskem programu (ReNEP 2004), v katerem so bili prednostni cilji energetski 
politike v Sloveniji oblikovani usklajeno s strateškimi usmeritvami na področju energetike v EU in so 
bili: izboljšanje zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti in zmanjšanja vplivov na okolje.  
 
Širši razvojni kontekst NEP opredeljujeta veljavna Strategija razvoja Slovenije (SRS) iz leta 2005 in 
Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji 2008. NEP usklajujemo tudi s strateškimi 
usmeritvami podnebne in energetske politike na ravni EU s področja energetike ter mednarodnimi 
dogovori države.  
 
Program reform za izvajanje Lizbonske strategije 2009–2012 (oktober 2008) opredeljuje ukrepe s 
področja energetike: zagotavljanje odprtih in konkurenčnih trgov, trajnostno gradnjo - in ukrepe, ki 
bodo na ravnanje z energijo bistveno vplivali: nadgradnja davčnega sistema.  
 
Energetska politika EU ima z Lizbonsko pogodbo status skupne politike EU. Zasleduje naslednje cilje: 
zagotoviti delovanje notranjega trga, zanesljivost oskrbe, spodbujanje energetske učinkovitosti, 
varčevanje z energijo, razvijanje novih in obnovljivih virov energije ter spodbude medsebojnemu 
povezovanju energetskih omrežij. Temelj energetske politike Evropske unije je notranji trg, ob 
upoštevanju ohranjanja in izboljšanja okolja. Podnebno energetski sveženj, oblikovan po sklepih 
Sveta EU iz leta 2007, določa prioritete energetske politike EU za doseganje ciljev trajnosti, 
zanesljivosti in konkurenčnosti ter usklajuje s cilji preprečevanja podnebnih sprememb, in se sprotno 
odziva na spremenjene svetovne razmere: Akcijski načrt EU za varnost preskrbe in solidarnost pri 
preskrbi z energijo - drugi strateški pregled energetske politike podrobno opredeljuje ukrepe za 
povečanje zanesljivosti in opredeljuje vizijo energetike do leta 2050. 
 
Strategija 2020. Cilji podnebno energetskega paketa so vgrajeni v strategijo EU do leta 2020. 
 
Energetski kontekstualne politike. Za doseganje ciljev NEP je nujna tudi izvedba ukrepov v politikah, 
ki so kontekstualne energetski politiki, to so zlasti prometna politika, stanovanjska politika, davčna 
politika, prostorski razvoj, regionalna politika ter kmetijstvo in gozdarstvo. 
 
Sprejeti operativni programi s področja energetike. NEP upošteva sprejete relevantne operativne 
program v državi, jih ustrezno umesti v nacionalno energetsko strategijo do leta 2030. Predlaga tudi 
določene spremembe in dopolnitve OP-jev. Za NEP so relevantni zlasti: 

- Akcijskega načrta za obnovljiv energijo 2010 – 2010 (AN OVE); 
- 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); 

 
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:  

1. Trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo   
2. Oskrbe z električno energijo,  
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3. Oskrbe z gorivi ter  
4. Horizontalnih ukrepov v z NEP povezanih politik. 

 
Programi so razdeljeni na naslednje podprograme: 
 

1. Trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo: 
- Učinkovita rabe energije 
- Raba energije v prometu 
- Obnovljivi viri energije 
- Lokalna oskrba z energijo 
- Soproizvodnja toplote in električne energije 

 
2. Oskrba z električno energijo: 

- Razvoj trga z električno energijo 
- Proizvodnja električne energije 
- Prenos električne energije 
- Omrežje za distribucijo električne energije 

 
3. Oskrba z gorivi: 

- Oskrba z zemeljskim plinom 
- Tekoča goriva 
- Premog 
- Jedrska energija 

 
4. Horizontalni podprogrami: 

- Davki in regulirane cene 
- Izobraževanje in usposabljanje 
- Raziskave in razvoj. 
- Prostorsko načrtovanje 

 

IV.2  Povezava strategij in razvoja sektorja s strategijo razvoja Slovenije  

 
V ospredju strategije razvoja Slovenije (SRS) je celostna blaginja posameznika in vključuje 
gospodarske, socialne, okoljske, politične in pravne ter kulturne razsežnosti razvoja ter pomeni tudi 
prenos ciljev Lizbonske strategije v Slovenijo.  
 
Strategija razvoja sektorja energetike (v okviru NEP) podpira zlasti prvo - konkurenčno gospodarstvo 
in hitrejša gospodarska rast in peto prioriteto SRS - povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega 
razvoja. 
 

IV.3 Predpostavke in projekcije strategije razvoja sektorja 

 
V okviru strokovnih podlag za NEP je analiziranih in presojanih vrsta možnosti za strategijo razvoja 
energetike v Sloveniji do leta 2030. Glede na zastavljene cilje je bilo pripravljenih in uvrščenih v 
podrobno analizo šest scenarije za strategijo NEP, vseh šest scenarijev je bilo pripravljenih za celovito 
presojo vplivov na okolje. Dodatno sta bila ocenjena še dva scenarija oskrbe z električno energijo. 
 
Analizirani sta bili dve strategiji rabe in razpršene oskrbe z energijo ter tri scenariji oskrbe z električno 
energije in preverili njihove učinke v enem, ciljnem scenariju gospodarskega razvoja. Rezultati so 
izdelani za šestih izdelanih dolgoročnih bilanc, ki jih sestavljajo naslednje strategije in scenariji: 
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1. Scenarij razvoja zunanjih okoliščin – ciljni scenarij; 
2. Strategiji učinkovite rabe energije, izrabe OVE in razpršene proizvodnje električne energije:  

- REF – referenčna strategija;  
- INT – intenzivna strategija; 

3. Scenariji oskrbe z električno energijo:  
- OSNOVNI – osnovni scenarij;  
- JEDRSKI – scenarij z JEK2;  
- PLINSKI – scenarij z novimi enotami proizvodnje električne energije na zemeljski plin. 

4. Dodatni scenariji oskrbe z električno energijo: 
- DODATNI JEDRSKI - scenarij brez TEŠ6 in z JEK2; 
- DODATNI PLINSKI – scenariji brez TEŠ6 in z novimi plinsko parnimi elektrarnami.  

 
 
Ad1) Zunanje okoliščine  
Analiziran je razvoj energetike ob upoštevanju scenarija zunanjih okoliščin med katerimi so ključne:  

- uvozne cene energije in cene emisijskih kuponov; 
- prometna politika (prometno delo in načini prevoza); 
- ciljni scenarij gospodarske dejavnosti; 
- tehnološki razvoj; 
- razvoj stavbnega fonda. 

 
Ad2) Strategija energetske politike na področju trajnostne energetike obsegata ukrepe učinkovite 
rabe energije v vseh sektorjih, obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije 
ter lokalne energetike. Analizirana sta bila dva scenarija za strategijo energetske politike na tem 
področju: pri spodbujanju učinkovite rabe energije in razpršene proizvodnje energije iz obnovljivih 
virov energije: 

- referenčna – nujni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti; 
- intenzivna – podporno okolje za izvedbo vseh donosnih projektov učinkovite rabe energije; 

večji ekonomski učinki in zagotavljanje prednosti v tehnološki tekmi na področju zelenih 
energetskih tehnologij;  

 
Ad3) Scenariji oskrbe z električno energijo 
Obravnavani in ocenjeni so trije scenariji oskrbe z električno energijo za NEP: 

- osnovni scenarij – izvedba investicij v termo energetskih objektov v teku skladno z 
načrtovanjem na podlagi najnižjih stroškov proizvodnje, podaljšanje življenjske dobe NEK, 
pospešitev izgradnje načrtovanih HE, modernizacija SPTE; 

- jedrski scenarij (nadgradnja osnovnega scenarija) – zagotoviti dolgoročno izkoriščanje 
jedrske energije v Sloveniji, podaljšanje življenjske dobe NEK in izgradnja nove enote JEK 2 
ob lokaciji obstoječe moči 1100 MW, zagotoviti vzporedno obratovanje NEK in JEK 2 v 
daljšem časovnem obdobju, izgradnja med 2022 – 2030; 

- plinski scenarij (nadgradnja osnovnega scenarija) – zagotoviti večjo diverzifikacijo virov od 
sedanje pri oskrbi z električno energijo s četrtim energentom, izgradnja dveh plinsko parnih 
elektrarn na zemeljski plin do leta 2030. 

 
Za primerjavo sta bila oblikovana tudi dva dodatna scenarija zapiranja PV leta 2027 – scenarij 
ovrednoti posledice postopnega zapiranja PV do leta 2027, prekinitve investicije TEŠ 6 v izvajanju.  
Izhodišče scenarija ostaja ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v državi kot v 
osnovnem scenariju in diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno energijo. Pri pokrivanju porabe 
električne energije ta scenarij ne sledi načelu najmanjših stroškov za proizvodnjo električne energije, 
temveč uporabo premoga omeji. Za obdobje po 2016 je znižana tudi raven za kriterij: proizvodnja 
električne energije iz domačih virov.  
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Ocenjena sta scenarija: 
- jedrski scenarij brez TEŠ6, z upoštevanjem izgradnje plinsko parne elektrarne moči 400 

MW in JE moči 1100 MW;  
- plinski scenarij brez TEŠ6, z upoštevanjem izgradnje dveh PPE, vsaka moči 400 MW. 

 
Možnost JEK 2 moči 1700 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (z blokom 6 v 
TEŠ in brez bloka 6 v TEŠ). 
 
Na vseh ostalih podsektorjih energetike  (trdna goriva – premog, tekoča goriva – naftni ter plinasta 
goriva – zemeljski plin) je bil za NEP predlagan in podrobno ocenjen enoten scenarij razvoja, vendar 
pa so znotraj podsektorjev opredeljeni prednostni ukrepi. 
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V okviru horizontalnih ukrepov  NEP so z razvojem energetike povezane naslednje politike:  
- Davčna politika; 
- Stanovanjska politika; 
- Prostorsko načrtovanje; 
- Izobraževanje in usposabljanje; 
- Raziskave in razvoj; 
- Razvojna politika. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

UČINKOVITA RABA ENERGIJA    

Splošni cilji: 
- izboljšanje energetske učinkovitosti za 

20% do leta 2020 (zmanjšanje rabe 
bruto končne energije glede na scenarij 
brez ukrepanja) in za 27% do leta 2030; 

- zmanjšanje rabe energije brez prometa 
za več kot 7% do leta 2020 glede na 
2008 in ničelna rast rabe energije v 
obdobju 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 % delež skoraj ničelno 

energijskih stavb med novimi stavbami 
do leta 2020 in v javnem sektorju med 
novimi in obnovljenimi stavbami od leta 
2018;  

- zmanjšanje stroškov za energijo v 
javnem sektorju za 40 mio EUR/leto do 
leta 2015, za 85 mio EUR/leto do leta 
2020 in za 130 mio EUR/leto do leta 
2030;  

- obvladati rast rabe električne energije 
brez porabe 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 stavb, zlasti v javnem sektorju in 
večstanovanjskih stavb - 
prednostno celostnih prenov 
stavb;  

o graditev skoraj nič energijskih 
stavb; 

o javne infrastrukture kot je javna 
razsvetljava, oskrba z vodo idr.; 

- podjetij: 
o prednostno učinkovite rabe 

električne energije ter  
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; 
- 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 ukrepov za spodbujanje URE 

v kontekstualne 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 
prednostno področje. 

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 (že 
sprejeto);  

- 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: 
o električne obločne peči za proizvodnjo jekla: 

nadaljevanje izvajanja ukrepov za zmanjšanje 
intenzivnosti. (posodobitve peči, vgradnja »oxy 
fuel« gorilnikov, vpihovanje kisika, uporaba 
zemeljskega plina za začetno plamensko 
taljenje vložka, predgrevanje vložka, 
vpihovanje ogljičnih materialov za penjenje 
žlindre, idr.)  

o termični procesi pri proizvodnji papirja 
(rekuperacija odpadne toplote, zamenjava in 
modernizacija papirnih strojev, organizacijski 
ukrepi) 

- 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 leta 2030) 
o ukrepi URE na področju komprimiranega zraka, 

povprečno zmanjšanje rabe za 20% 
o energetsko učinkovita razsvetljava 
o energetsko učinkoviti industrijski kotli 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

o toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso (glej 
podprogram OVE) 

o drugi ukrepi:  
- energetsko učinkovita javna razsvetljava 
 

RABA ENERGIJE V PROMETU    

Splošni cilji: 
- zmanjšanje rabe energije in emisij 

toplogrednih plinov z izboljšanjem 
učinkovitosti vozil in vožnje: zmanjšanje 
specifičnih emisij novih osebnih 
avtomobilov na prevožen kilometer s 
156 g emisij CO2 /km leta 2007 na 
130 g/km do leta 2015 in 95 g/km do 
leta 2020 ter lahkih dostavnih vozil na 
175g emisij CO2 /km leta 2016; 

- zagotoviti 10 % delež obnovljivih virov 
energije v prometu do leta 2020 s tem 
izpolnitev obveznosti po direktivi 
2009/29/ES. Doseči najmanj 4,25-
odstoten delež obnovljivih virov 
energije v prometu do leta 2015;  

- zagotoviti za polnjenje električnih 
akumulatorskih vozil in vozil na vodik 
50-odstoten delež obnovljivih virov do 
leta 2015 in 100-odstoten delež OVE do 
leta 2020; 

- razvoj energetske in polnilne 
infrastrukture za učinkovito uporabo 
sodobnih, okolju prijaznejših vozil in 
sicer:  
o zagotoviti za električna 

akumulatorska vozila več kot 1000 
javnih polnilnih mest do leta 2015 
in več kot 3000 novih javnih 
polnilnih mest do leta 2020; 

o zagotoviti 5 polnilnih mest za vozila 
na vodik do leta 2015 in 20 
polnilnih mest do leta 2020; 

o zagotoviti ustrezno pokritost s 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  
- uporabo bolj učinkovitih vozil z 

motorjem na notranje zgorevanje, tudi z 
uporabo energijsko učinkovitih 
pnevmatik; 

- 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 poglavje 
distribucija električne energije). 

 

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; 

- zelena javna naročila;  
- 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 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. 
 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 
- uvajanje biogoriv – primešavanje biodizla 

dizelskemu gorivu in bioetanola bencinom 
- spodbujanje rabe biogoriv za specifična področja: 

kmetijstvo, javni promet 
- izboljšanje energetske učinkovitosti vozil z motorji 

na notranje izgorevanje, vključno z uporabo 
energijsko učinkovitih pnevmatik 

- električna akumulatorska vozila  
- hibridna vozila 
- hibridna vozila na vtičnico 
- vozila na vodik 
- vozila na UNP 
- vozila na SZP 
- polnilna infrastruktura za: 

o  električna vozila,  
o vozila na vodik,  
o vozila na UNP,  
o vozila na SZP 
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polnilno infrastrukturo za CNP in 
UNP v prometu.  

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE     

Splošni cilji: 
- zagotoviti 25% delež obnovljivih virov 

energije v končni rabi energije in 10% 
obnovljivih virov energije v prometu do 
leta 2020;  

- uveljaviti učinkovito rabo energije in 
obnovljive vire energije kot prioritete 
gospodarskega razvoja; 

- dolgoročno povečevati delež obnovljivih 
virov energije v končni rabi energije nad 
30% do leta 2030 in nadalje. 

Operativni cilji: 
- 33% delež proizvodnje toplote iz OVE 

do leta 2020  
- najmanj 12% delež razpršene 

proizvodnje električne energije iz OVE 
do leta 2020; 

- zagotoviti 20% OVE v sistemih 
daljinskega ogrevanja do leta 2020; 

- v petih občinah spodbuditi 100% rabo 
OVE do leta 2020  in v 20-ih do 2030. 

. 
Opomba: Podprogram obravnava 
proizvodnjo toplote in razpršeno proizvodnjo 
električne energije v enotah pod 10 MW, glej 
tudi podprograma Raba energije v prometu 
in Proizvodnja električne energije 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  
- energetsko sanacijo stavb predvsem v 

javnem sektorju ter gradnjo aktivnih 
stavb, ki predstavljajo tehnološko 
najbolj napredne objekte; 

- zagotavljanje 100% deleža skoraj nič 
energijskih stavb med novimi in 
obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v 
javnem sektorju do leta 2018; 

- 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 
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. 

Ključni elementi podpornega okolja so: 
- ekonomske spodbude: nadaljevanje 

uveljavljene sheme podpor za 
proizvodnjo električne energije iz 
obnovljivih virov energije in 
soproizvodnjo toplote in električne 
energije z visokim izkoristkom, priprava 
sorodne sheme za toploto, neposredne 
finančne spodbude in ustrezna davčna 
politika; 

- ustrezne finančne spodbude za ranljive 
skupine prebivalstva; 

- predpisi za načine ogrevanja in hlajenja: 
uvedba obveznega deleža obnovljivih 
virov energije v sistemih daljinskega 
ogrevanja, nadgradnja predpisov za 
uporabo obnovljivih virov energije 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 z razvoj finančnih 
mehanizmov; 

- podpore za vzpostavljanje trga z lesno 
biomaso; 

- ukrepi na področju izobraževanja in 
usposabljanja, raziskav in razvoja ter 
spodbujanja razvoja industrijske 
proizvodnje zelenih energetskih 
tehnologij; 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 
- Mikro, male in srednje elektrarne: 
- vetrne elektrarne (119 MW do 2020 in 295 MW do 

2030) 
- male hidroelektrarne (43 MW do 2020 in 18 MW do 

2030) 
- sončne elektrarne (336 MW do 2020 in 567 MW do 

2030) 
- geotermalne elektrarne (25 MW do 2030) 
- SPTE na lesno biomaso (14 MW do 2020 in 20 MW 

do 2030)  
- odlagališčni plin 
- drugi bioplini in ČN (32 MW do 2020 in 1 MW do 

2030) 
- Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE do leta 

2020: 
- geotermalni ogrevalni sistemi: 10 sistemov do 2020 

in 20 sistemov do 2030 
- sončni kolektorji: 669.000 m

2
 do 2020 in 1.557.000 

m
2
 do 2030 

- kotli na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih: 
78.000 enot do 2020 in 122.000 enot do 2030 

- kotli na LBM v javnem sektorju in storitvenih 
dejavnostih: 8.000 enot do 2020 in 16.000 enot do 
2030 

- kotli na LBM v industriji (220 kW): 200 enot do 2020 
in 282 enot do 2030 enot 

- kotli na LBM v industriji ( 2.000 kW): 50 enot do 
2020 in 70 enot do 2030 

- sistemi DOLB (> 1MW): 55 sistemov do 2020 in 67 
sistemov do 2030 

- lokalni sistemi DOLB (< 1MW): 370 sistemov do 
2020 in 417 sistemov do 2030 

- toplotne črpalke: 52.000 enot do 2020 in 107.000 
do 2030 

- Nadaljnje spodbujanje širokega nabora tehnologij za 
izkoriščanje OVE za toplotne namene do leta 2030 
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- promocija. 
LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO    

Splošni cilji: 
- povečanje pokritosti s sistemi 

daljinskega ogrevanja:  
o povečanje deleža lokalnega in 

daljinskega ogrevanja v strukturi 
rabe končne energije za ogrevanje 
do leta 2030  

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: 
obnovljivih virov energije, 
soproizvodnje toplote in električne 
energije 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 obnovljivih virov energije do 
leta 2020 in najmanj dvajsetih občin do 
2030. 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  
- postopen prehod na vire z nizkimi 

izpusti ogljikovega dioksida (pod 0,2 kg 
CO2/kWh) v lokalni energetiki;  

- povečanje pokritosti z omrežji za oskrbo 
s toploto, dolgoročno prednostno 
širjenje omrežij daljinskega in lokalnega 
ogrevanja (v nadaljevanju DO za oboje);  

- razvoj daljinske oskrbe s hladom kot 
prednostnega načina oskrbe s hladom; 

- povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 
toplotnih izgub v obstoječih omrežjih 
lokalnega in daljinskega ogrevanja; 

- spodbujanje lokalnih skupnosti za 
prehod na obnovljive vire energije;  

- spodbujanje zasebnih vlagateljev in 
razvoj finančnih instrumentov; 

- pospešeno uvajanje naprednih 
tehnologij vodenja procesov oskrbe s 
toploto. 

 

Ključni elementi podpornega okolja so: 
- predpisi za načine ogrevanja in hlajenja 

v naseljih;  
- oblikovanje cen daljinske toplote in 

hladu in nadzor teh cen; 
- lokalni energetski koncepti in povezava 

z akti občin;  
- podporna shema za električno energijo 

proizvedeno iz obnovljivih virov energije 
in v soproizvodnji toplote in električne 
energije 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; 

- zelena javna naročila; 
- ustrezna cenovna in davčna politika; 
- razvoj finančnih instrumentov. 
 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi:v sistemih daljinskega 
ogrevanja: 
- priključevanje odjemalcev; 
- širitev omrežij daljinskega ogrevanja; 
- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega 

ogrevanja in hlajenja; 
- izgradnja sistemov DO:  

o mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno 
toplotno močjo za proizvodnjo 500 kW,  

o večji sistemi povprečne velikosti 4 MWt  
- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja; 
- izkoriščanje odpadkov v energetske namene (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; 

- 40-odstoten delež toplote v javnem 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 
- prednostno spodbujanje SPTE na osnovi 

obnovljivih virov energije; 
- razvoj SPTE z visokim izkoristkom na 

osnovi obnovljivih virov energije in 
zemeljskega plina v vseh sektorjih: 
o v industriji; 
o v sistemih daljinskega ogrevanja; 
o v storitvenih dejavnostih; 

Ključni elementi podpornega okolja so: 
- učinkovito izvajanje sheme podpor za 

proizvodnjo električne energije v SPTE z 
visokim izkoristkom je ključen 
spodbujevalni mehanizem; 

- predpisi za načine ogrevanja in hlajenja 
v naseljih in stavbah: da nove in 
prenovljene stavbe kot vir toplote 
uporabljajo daljinsko toploto, obnovljive 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: na področju 
soproizvodnja toplote in električne energije 
(nadomeščanje oz. modernizacija starih objektov, 
sistemov za oskrbo s toploto in novi sistemi): 
- SPTE na ZP v industriji: 165 MW do 2020 in 95 MW 

do 2030 
- SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja 19 MW 

do 2020 in 6 MW do 2030 (brez TE-TOL) 
- SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih: 28 MW do 
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sektorju proizveden v sistemih 
daljinskega ogrevanja iz OVE ali v SPTE z 
visokim izkoristkom do leta 2020 ter 80-
odstoten delež do leta 2030; 

 

o v stanovanjskih stavbah; 
- razvoj mikrosoproizvodnje; 
 

vire energije, soproizvodnjo toplote in 
električne energije ali odpadno toploto; 

- davčna politika;  
- zelena javna naročila in zelene državne 

pomoči; 
- izobraževanje in usposabljanje; 
- sistem za zagotavljanje kakovosti; 
- podpora pripravi projektov ter 

svetovanje; 
- tehnološki razvojni demonstracijski 

projekti. 

2020 in 27 MW do 2030 
- SPTE na ZP v gospodinjstvih: 11 MW do 2020 in 

27 MW do 2030 
- Gre za različne tehnologije SPTE z visokim 

izkoristkom na ZP. 
 
- SPTE na OVE so navedene v podprogramu: 

obnovljivi viri energije. 

PROIZVODNJA ELEKTIČNE ENERGIJE    

Splošni cilji:  
- konkurenčne proizvodnje električne 

energije v Sloveniji in zmanjševanje 
obremenitev okolja; 

- povečevanje deležev obnovljivih virov 
energije ter tako prispevati k cilju 39,8-
odstotnega deleža proizvodnje 
električne energije iz OVE v bruto 
končni rabi električne energije do leta 
2020 in najmanj 50-odstotnega deleža 
OVE do leta 2030; 

- 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; 

- zagotavljanje finančnih virov za izvedbo 
investicij: 
o z usmerjanjem dobičkov 

energetskih podjetij v investicijska 
vlaganja za zagotavljanje oskrbe z 
električno energijo; 

o dolgoročne pogodbe ; 
o izvedba projektov v strateških 

partnerstvih; 
- 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 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi na področju 
proizvodnje električne energije 
- podaljšanje življenjske dobe NEK, obratovanje do l. 

2043 
- TEŠ6, 549 MW, l. 2014 
- TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske 

namene:  
o (opcija 290 MW, plinsko parna elektrarna, l. 

2015,  
o opcija 130-190 MW terciarne rezerve idr.) 

- TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW do l. 2018 
- TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 MW, 

plinska turbina, 2015) 
- prenova HE: Zlatoličje, dodatnih 24 MW, 2013  
- prenova HE: Formin, dodatnih 12 MW, 2013 
- dokončanje verige HE na spodnji Savi: HE Krško, 39 

MW l. 2013, HE Brežice, 41 MW l. 2015 in HE 
Mokrice 30 MW l. 2018 

- ČE Kozjak 400 MW, l. 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)  
- 34 MW do leta 2020 (HE Učja) 
- drugi HE do 2030 

o 55 MW ali več glede na okoljsko sprejemljivost 
HE na Muri do leta 2030  

o prenova HE Moste leta 2022, variante, 
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OVE. 
 

dodatnih 34 MW 
o 121 MW od 2020 do leta 2030 (neopredeljene 

lokacije) 
- novi viri terciarne rezerve (obstoječe energetske in 

industrijske lokacije), 170 MW do leta 2020;  
- ČE, druge enote 200 MW, od 2020 do 2030 
- JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 
-  
- HE prenove: dodatnih 48 MW, od 2020 do 2030 
- PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 MW, od 

2020 do 2030 (obstoječe industrijske in energetske 
lokacije) 

- Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom – sosežig 
raba goriva na leto 1635 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; 
- uvedba koncepta pametnih omrežij na 

prenosni nivo; 
- 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 s 
prednostjo krepitvi povezave v smeri 
trgov s cenejšo električno energijo in 
nato drugih; 

- povezovalne daljnovode do obstoječega 
omrežja za nove proizvodne 
zmogljivosti;  

- okrepitev 110 kV omrežja z izgradnjo 
novih daljnovodov in rekonstrukcijami 

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 z 
električno energijo na nivoju prenosa in 
sistem upravljanja kakovosti. 

 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 
- DV 2x400 kV Beričevo – Krško, do 2012 
- DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (prehod iz 220 kV na 

400 kV, vključitev TEŠ6), do 2014 
- DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (povezava z 

Madžarsko), do 2016 
- DV 2x400 kV Okroglo – Udine (povezava z Italijo), do 

2018 
- vključitev ČHE na Dravi in daljnovodna povezava do 

RTP Maribor 
- DV 2x400 kV Divača –Beričevo-Podlog-Cirkovce 

(prehod iz 220 kV na 400 kV in RTP Kleče), l. 2020 
- RTP in stikališča:  

o RTP 400/110 kV Beričevo, DV polji 400 kV, l. 
2010 

o RTP 400/110 kV Krško drugi TR, DV polja, l. 
2012 

o RTP 400/110 kV Cirkovce, l. 2015 
o RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA, l. 2015 
o RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA, l. 2015 
o RTP 400/110 kV Divača, drugi TR 300 MVA, l. 

2016 
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obstoječih, da bi omogočili večjo 
zanesljivost obratovanja ter usposobili 
omrežje za priklope razpršenih virov 
proizvodnje in zadovoljili potrebo po 
večji priključni moči na omrežju, za kar 
je izražen javni interes; 

- uvedbo koncepta pametnih omrežij na 
prenosni nivo. 

o RTP 400/110 kV Okroglo, prečni TR,.l. 2018 
o RTP 400/110 kV Avče, l. 2018 
o RTP 400 kV TEŠ 6, l. 2014 
o RTP 400/220/110 kV Divača, prečni TR, l. 2011 
o RTP ČHE Kozjak, l. 2018 
o NEK 400 kV stikališče, 2013 
o DV  

- 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 zanesljivosti oskrbe 

odjemalcev električne energije na 
distribucijskem omrežju; 

- kakovosti napetosti v skladu s standardi 
in stalnih izboljšav komercialne 
kakovosti; 

- dolgoročnega razvoja 
elektroenergetskega distribucijskega 
omrežja za zadostitev prihodnje porabe 
ter razpršene proizvodnje električne 
energije; 

- visoke ravni tehničnega znanja in stalno 
usposabljanje za nove razvojne naloge, 
zlasti za uvajanje aktivnih omrežij; 

- ob enaki ali višji zanesljivosti napajanja 
na nivoju distribucije zmanjšati stroške 
obratovanja in vzdrževanja na enoto 
dolžine omrežja ter učinkovito izvajanje 
investicij. 

 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 
- nadaljnji razvoj distribucijskega 

omrežja, ki je povezan z izvedbo 
investicij za obnovo omrežja, 
izboljšanjem kakovosti in večjem 
obsegu razpršene proizvodnje 
električne energije; 

- 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, 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. 

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 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; 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 
- visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 kV, DV 

2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV - novogradnje 
in rekonstrukcije, skladno z razvojnimi načrti 
podjetij 

- razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN 
- ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV omrežja in 

povečanje zmogljivosti ter obnove RTP 110 kV/SN 
do l. 2020:  
o 7.000 km novih SN vodov 
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 
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o informacijska podpora  

PRENOS ZEMELJSKEGA PLINA    

Splošni cilji: 
- zagotavljanje ustreznih prenosnih 

zmogljivosti plinovodnega omrežja, ki 
omogočajo dolgoročno zanesljivo 
oskrbo obstoječih in novih odjemalcev 
zemeljskega plina vključno s porabo 
zemeljskega plina za proizvodnjo 
električne energije in toplote z 
namenom diverzifikacije virov; 

- razvoj prenosnih zmogljivosti 
plinovodnega omrežja v smeri dodatne 
diverzifikacije dobavnih poti, ki bo 
omogočala zanesljiv dostop do 
obstoječih in novih virov zemeljskega 
plina ter večjo konkurenčnost dobav; 

- optimalno učinkovit razvoj in izvajanje 
investicij v prenosno omrežje 
zemeljskega plina. 

 

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 tako 
priključitev novih večjih odjemalcev - 
večjih enot za proizvodnjo električne 
energije in industrijskih soproizvodnih 
objektov - kot tudi plinifikacijo še 
neplinificiranih delov države oz. 
povečanega odjema obstoječih 
odjemalcev; 

- razvoj prenosnih zmogljivosti 
plinovodnega omrežja v smeri dodatne 
diverzifikacije dobavnih poti, ki bo 
omogočala zanesljiv dostop do 
obstoječih in novih virov zemeljskega 
plina ter večjo konkurenčnost preko 
izgradnje infrastrukturnih projektov: 
- za priključitev na nove mednarodne 

plinovodne povezave in 
zagotavljanje povezav z UZP 
terminali v regiji; 

-  za dostop do novih razpoložljivih 
skladiščnih zmogljivosti v regiji; 

- analiza možnosti za skladiščene 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 prostor2, 
zlasti varovanje koridorjev za 
načrtovano prenosno plinovodno 
omrežje; 

- mehanizmi za spremljanje realizacije 
investicij. 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 
- Izgradnja kompresorskih postaj: 
- KP Ajdovščina (80 bar), 2010 
- KP Kidričevo 1. faza (50 bar, 3. enota), 2016* 
- KP Kidričevo 2. faza (70 bar) 2016* 
- KP na M2/1 (70 bar) do 2020* 
- KP Rogatec do 2020* 
- Izgradnja prenosnih plinovodov do leta 2020: 
- M1/1 Kidričevo – Rogatec, 2010 
- M1/1 Ceršak - Kidričevo, 2011 
- M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, 2013 
- M2/1 Trojane – Vodice, 2013 
- M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-TOL, 2014 
- M3/1 Kalce – Ajdovščina, do 2020* 
- M3/1 Ajdovščina – Miren, do 2020* 
- M3/1 Kalce – Vodice, do 2020* 
- M6 Ajdovščina – Lucija, do 2020* 
- M8 Kalce – Jelšane, do 2020* 
- M9a Kidričevo – Lendava, do 2020* 
- M9b Kidričevo – Vodice, do 2020 
- M10 Vodice – Žirovnica – Rateče, do 2020* 
- Interkonektor SLO – Madžarska: Pince – Kidričevo, 

do 2020 
- Identifikacija lokacije za skladiščenje ZP (raziskave) 
- Distribucija ZP: 
- nova distribucijska omrežja 
- razširitev obstoječih omrežij 

TEKOČA GORIVA    

                                                           
2 Glej podprogram Prostorsko načrtovanje 
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Splošni cilji: 
- zanesljivosti oskrbe z ustreznimi 

rezervami tekočih goriv;  
- povečanje deleža obnovljivih virov 

energije v oskrbi s tekočimi gorivi; 
- raziskave za evidentiranje nahajališč; 

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, zlasti 
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); 
- razvoj proizvodnje biogoriv v Sloveniji; 
- raziskave za evidentiranje eventualnih nahajališč 

ogljikovodikov v Republiki Sloveniji 
- [vključitev v projekt PEOP (Pan European Oil 

Pipeline)]; 
 

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 uporabljenega3 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 

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 je v podprogramu 
proizvodnja el. en, 

- izgradnja JEK2 sta v podprogramu proizvodnja 
električne energije. 

                                                           
3 Po veljavni zakonodaji se uporablja termin izrabljeno jedrsko gorivo. Za gorivo, ki se bo recikliralo, uvajamo termin uporabljeno jedrsko gorivo. 
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usklajevanje in dosego ciljev 
dolgoročnega izkoriščanja jedrske 
energije v Sloveniji; 

PREMOGOVNIŠTVO    

Splošni cilji: 
- ohranjanje konkurenčne proizvodnje 

lignita iz Premogovnika Velenje; 
- zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik do 

leta 2015; 
- raziskave za evidentiranje zalog 

premoga v nahajališčih v Prekmurju in 
preostalih zalog v Rudniku Trbovlje – 
Hrastnik v smislu evidentiranja naravnih 
bogastev; 

- [razvojno raziskovalni projekti na 
področju tehnologij skladiščenja ogljika 
in tehnologij podzemnega uplinjanja 
premoga (Glej podprogram Raziskave in 
razvoj).] 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 
- usmerjena raba premoga na omejena 

na domače vire in proizvodno z visokim 
izkoristkom; 

- ohranjanje pridobivanja lignita samo 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 do 
2015 skladno z Zakonom o zakonom o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije; 

- znatno zmanjšanje rabe uvoženega 
premoga  

Ključni elementi podpornega okolja: 
- pravne podlage, ki bodo 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 oskrbe4; 
- 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. 

Pričakovani odziv akterjev – ukrepi: 
- postopno zmanjšanje proizvodnje PV od leta 2021 s 

4 milijone ton na leto do 2 milijona ton na leto do 
leta 2040 in ohranjanje na tej ravni do konca 
eksploatacije velenjskega odkopnega polja, 
predvidoma do leta 2054 

- prenehanje izkopavanja premoga v Rudniku 
Trbovlje - Hrastnik (RTH) koncem leta 2012 
(ZPZRTH); 

- raziskave za potrditev zalog premoga v nahajališčih 
v Prekmurju in preostalih zalog v Rudniku Trbovlje – 
Hrastnik v smislu evidentiranja naravnih bogastev; 

- razvojno raziskovalni projekti na področju tehnologij 
skladiščenja ogljika in tehnologij podzemnega 
uplinjanja premoga. 

 

 

                                                           
4 [] možen element podpornega okolja 
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Projekcija rabe končne energije 
 
Ocenjeni so učinki za dve strategiji izvajanja predlaganih podprogramov NEP na področju trajnostne 
rabe in lokalne oskrbe z energije(referenčna in intenzivna strategija). Ob polni izvedbi programa 
pričakujemo stabilizacijo rabe končne energije pod ravnijo leta 2008 do leta 2030. Povprečna letna 
rast rabe končne energije med 2010 in 2020 znaša 0,7 %/leto v REF in 0,5 %/leto v INT strategiji, med 
2020 in 2030 pa 0,2 % v REF in 0,0 % v INT strategiji. Obvladovanje rasti rabe končne energije je 
ključna za izpolnjevanje ciljev podnebno energetskega svežnja. 

Slika 1: Skupna raba končne energije po referenčni in intenzivni strategiji 
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Slika 2: Struktura rabe končne energije po gorivih za referenčno in intenzivno strategijo 
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Izpolnjevanje ciljev podnebno energetskega paketa 
 
V vseh scenarijih je pričakovano izboljšanje glavnih kazalcev in izpolnjevanje zastavljenih ciljev NEP. 
Izbor scenarija bo predmet postopka odločanja o NEP. Izpolnjeni bodo sprejeti cilji podnebno 
energetskega paketa in cilji v pripravi:  

- izpolnjevanje sprejetih obveznosti države za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 
2020 (Slika 3); 

- doseganje 25-odstotnega ciljnega deleža obnovljivih virov energije po direktivi 2008/28/ES 
(Slika 4) in  

- izboljšanje energetske učinkovitosti (Slika 5), direktiva v pripravi. 
- Scenariji izpolnjujejo tudi druge okoljske cilje države, z izjemo cilja zmanjšanja izpustov NOX v 

letu 2010.  
 

Slika 3: Emisije TGP iz zgorevanja goriv, virov, ki niso vključeni v ETS, v obdobju 2005-2008 ter                              
v referenčni in intenzivni strategiji do leta 2030 po Odločbi 406/2009/ES 
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Slika 4: Delež OVE v rabi bruto končne energije – cilji po Direktivi 2009/28/ES 
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Slika 5: Primerjava projekcij skupne rabe primarne energije: bazni scenariji PRIMES in NEP in 
doseganje 20 % prihranka v letu 2020, cilji po direktivi v pripravi o energetski učinkovitosti in 

prihrankih energije, predvideni za sprejem v letu 2011 
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Skladno z energetskim zakonom predlog NEP zasleduje cilje načrtne diverzifikacije rabe naravnih 
virov ter zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo. Diverzifikacija virov za oskrbo z električno 
energijo je za različne scenarije oskrbe prikaza na Sliki 6. 

Slika 6: Struktura proizvodnje električne energije po gorivih – primerjava scenarijev (50 % NEK) 
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IV.4  Ocena vplivov strategij razvoja sektorja na trajnostni razvoj in prostorsko politiko Slovenije 

 
Za novi NEP je bila septembra 2010 izdelan osnutek okoljskega poročila v postopku celovite presoje 
vplivov na okolje (CPVO). Presoja je izdelana za posamezne scenarije in ukrepe NEP glede na vplive 
na: 

- naravne vire, vključno z vplivi zaradi nastajanja odpadkov; 
- zrak; 
- vode; 
- naravo; 
- kulturno dediščino; 
- podnebne dejavnike; 
- krajino; 
- zdravje in 
- materialne dobrine. 
 

Ti so bili upoštevani pri oblikovanju scenarijev in pripravi nabora ukrepov ter usmeritev NEP, še zlasti 
izpolnjevanje visokih standardov varovanja okolja in narave (ohranjanje biotske raznovrstnosti), 
obremenjevanje tal in voda (zlasti raba zemljišč povezana z energetsko dejavnostjo) ter usklajenost z 
drugo rabo prostora (vpliv na urbana okolja, varovana območja, kulturno krajino, preprečevanje 
poplavne ogroženosti, idr.) 

 
Program presojanja vplivov ukrepov NEP je podan v Poročilu o določitvi obsega celovite presoje 
vplivov na okolje Nacionalnega energetskega programa. Vplivi so ocenjeni v Okoljskem poročilu za 
celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program. 
 

IV.5  Tehnološki razvoj in nove tehnične možnosti v sektorju 

 
Prestrukturiranje energetskega sektorja in celovit prehod v nizkoogljično družbo je zagotovo največji 
izziv tega stoletja. V današnjem hitrem razvoju energetskih in prometnih tehnologij je strateška 
opredelitev Republike Slovenije zgodnje privzemanje novih tehnologij in sicer zlasti na področju 
razpršene proizvodnje električne energije in učinkovite rabe energije v industriji, široki rabi in 
prometu. Prihodnost energetike v Sloveniji bo povezana s tehnološkimi spremembami, na katere se 
mora sektor pripraviti, saj prinašajo veliko novih priložnosti. Nove energetske tehnologije bodo 
ključnega pomena za uspešen boj proti podnebnim spremembam in morajo omogočati doseganje 
ciljev s stroški, ki jih bo gospodarstvo lahko preneslo. V naslednjih letih je potrebno omogočiti 
korenito spremembo pristopa do novih tehnologij, od zasnove do prodora na trg. Trg sam se sooča s 
strukturnimi pomanjkljivostmi, saj ni naklonjen novim tehnologijam v zgodnjih fazah razvoja in 
uveljavljanja. Do leta 2030 bodo ključni:  

 tehnologije učinkovite rabe energije so danes sicer že večinoma konkurenčne, vendar njihov 
prodor na trge omejujejo različne ovire, zlasti omejene investicijske možnosti končnih 
odjemalcev energije: dostopnost finančnih sredstev in informacij; 

 nadaljnji razvoj nizkoenergijskih in nizkoogljičnih stavb bo znatno zmanjšal potrebe po 
oskrbi stavb s toploto. Pospešen bo tržni prodor že zrelih tehnologij, nadaljnji razvoj 
tehnologij pa bo usmerjen zlasti v nižanje stroškov za tehnologije in razvoj novih materialov, 
kot tudi v povečanje izkoristkov tehnologij za lokalno proizvodnjo energije, integriranih v 
stavbah: zlasti fotonapetostnih elektrarn, mikrosoproizvodnje toplote in električne energije, 
izrabe sončne toplote (tudi za hlajenje) idr.. Uveljavljanje novih tehnologij bo podprto z 
nadaljnjim razvojem storitev in upravljanja njihove kakovosti: načrtovanja, izvedbe, nadzora 
pri gradnji, trajnega ciljnega spremljanja rabe energije in aktivnega upravljanja z energijo v 
stavbah;  
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 aktivna omrežja -  pričakuje se prehod iz obstoječega pasivnega v novo, aktivno distribucijsko 
omrežje, ki bo z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo omogočilo povezave 
odjemalcev, dobaviteljev in proizvajalcev ter razvoj novih storitev, namenjenih zlasti 
optimizaciji stroškov, povečanju zanesljivosti in zmanjšanju okoljskih vplivov pri ravnanju z 
energijo. Razvoj dodatnih storitev pri končnih odjemalcih bodo omogočali: dinamične tarife, 
povezovanje razpršenih proizvajalcev in odjemalcev energije v virtualne elektrarne, 
upravljanje omrežij s proizvajalci na nizkonapetostnem nivoju, uvajanje pametnih števcev pri 
odjemalcih električne energije, zemeljskega plina, daljinske toplote in vode idr.. Nadaljeval se 
bo razvoj regulacijske tehnike pri velikih proizvajalcih električne energije, pri prenosu 
električne energije in v drugih energetskih dejavnostih;  

 razvoj izrabe obnovljivih virov energije bo usmerjen zlasti v nižanje stroškov za proizvodnjo 
teh tehnologij in povečevanje njihovih izkoristkov. Na znižanje stroškov bo vplivala zlasti 
ekonomija obsega pri proizvodnji naprav ob povečanem povpraševanju po teh tehnologijah. 
Velik prodor razpršenih, od vremenskih razmer odvisnih tehnologij bo zahteval sočasen 
razvoj in nadgradnjo upravljanja omrežij v aktivna omrežja, vključno z optimizacijo 
proizvodnje električne energije; 

 prodor novih tehnologij in energijskih virov v prometu bo vplival tako na rabo energije v 
prometu kot tudi na povezovanje vozil in nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja. 
Pričakujemo zlasti prodor električnih akumulatorskih vozil in dolgoročno tudi vozil na vodik 
kot tudi prodor sistemov za decentralizirano pridobivanje energije iz obnovljivih virov za 
vozila; 

 razvoj proizvodnje biogoriv druge generacije bo usmerjen v večnamensko predelavo 
celulozne in ligno-celulozne biomase v biogoriva in druge izdelke z višjo dodano vrednostjo. 
Razvoj primerne tehnologije je trenutno v demonstracijski fazi, nadaljnji razvoj pa bo zelo 
odvisen od spodbud, utemeljenih na dodatnih koristih te proizvodnje, vključno z okoljskimi 
učinki v celi življenjski dobi. Za prevladujoča postopka predelave – termo-kemično pretvorbo 
in biokemično pretvorbo celuloze v biodizel oz. bioetanol – se pričakuje postopno 
komercializacijo. Nižanje stroškov bo pri biokemični pretvorbi odvisno zlasti od encimov v 
procesu, pri termo-kemični pretvorbi pa od optimizacije več faz postopka: ravnanja z 
biomaso, uplinjanja in sinteze plina. Polna komercializacija teh tehnologij se pričakuje leta 
2030. Pritiski proizvodnje biogoriv na proizvodnjo hrane se bodo z drugo generacijo 
zmanjšali, zaradi večjega povpraševanja pa bodo nujni trajnostni kriteriji za izkoriščanje 
gozdov in drugih virov biomase;  

 tehnologije za zajem in shranjevanje ogljikovega dioksida (CCS – Carbon Capture and 
Storage) so pri izkoriščanju fosilnih goriv vmesna faza med naprednimi nizkoogljičnimi 
tehnologijami in sedanjim stanjem.  

 
Druge tehnološke spremembe bodo krojile energetsko sliko šele pozneje ali pa manj izrazito, saj je 
njihov razvoj bolj postopen. Še naprej se bodo izboljševale tehnologije za izkoriščanje fosilnih goriv. 
Dolgoročno gledano lahko postane pomembna možnost tudi podzemno uplinjanje premoga 
(Underground Coal Gasification – UCG), z uporabo premoga kot čistega uplinjenega goriva za 
proizvodnjo električne energije. Današnje tehnologije jedrskih reaktorjev tretje generacije bodo 
nadomestili jedrski reaktorji četrte generacije. Predvideva se, da bo četrta generacija v fazi prototipa 
delovala leta 2030. Razvoj malih reaktorjev, kot npr. IRIS, bo komercialno fazo dosegel po letu 2030. 
Komercialne uporabe fuzije ne pričakujemo prej kot v petdeset letih, lahko pa njen razvoj z razvojem 
materialov, ki so uporabni pri visokih temperaturah, prinese nove tehnološke rešitve tudi na drugih 
področjih energetike. 
 
V Sloveniji bo potrebno izboljšati prepoznavanje in spodbujanje obetajočih področij za tehnološki 
razvoj in tehnološko prenovo energetskih dejavnosti, kar je v predlogu NEP opredeljeno v 
horizontalnem podprogramu Raziskave in razvoj. 
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Ključni cilji podprograma so:  
- krepitev sposobnosti na področju konkurenčnosti in tehnološkega razvoja v energetiki;  
- priprava novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev in rešitev na področju energetike 

primernih za prenos v gospodarstvo;  
- prenos mednarodnega tehnološkega znanja na področju energetike v slovensko 

gospodarstvo; 
- povečati kakovost ponudbe, načrtovanja in upravljanja sistemov, izdelkov in storitev  na 

področju ravnanja z energijo; 
- zagotavljanje pogojev za doseganje ostalih ciljev NEP-a, zlasti na področju URE in OVE. 

 
Za dosego ciljev podprograma raziskave in razvoj bo vlada RS zagotovila ustrezno podporno okolje, ki 
bo omogočalo: 

- dolgoročno prednostno razvijanje znanstvenih disciplin, ki so usklajene z razvojnimi 
potrebami Slovenije in interesom domačega gospodarstva, zlasti na področju trajnostne 
energetike; 

- uvajanje multidisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih programov na vseh področjih 
povezanih z ravnanjem z energijo, zlasti na področju trajnostne energetike; 

- ciljne razvojno-raziskovalne programe ter demonstracijske projekte, ki dvigujejo praktično 
usposobljenost za kakovostno pripravo in izvedbo projektov na področju energetske 
učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij; 

- boljše razumevanje razvojnih energetskih opcij, njihovega vrednotenja in drugih vidikov za 
odločanje; 

- pospešeno vključevanje razvojno-raziskovalnih institucij v mednarodne projekte. 
Ključne usmeritve so: 

- spodbujati multidisciplinarne razvojno-raziskovalne programe ter demonstracijske 
projekte na področju energetike, ki izkazujejo neposredni interes gospodarstva ali 
javnega sektorja ter izpolnjujejo cilje nacionalnega razvoja zlasti na področju 
energetske učinkovitosti in zelenih energetskih tehnologij; 

- s davčno politiko usmerjati podjetja k financiranju in vključevanju v razvojno-
raziskovalne programe ter demonstracijske projekte; 

- spodbujati uvajanje novih in okrepitev obstoječih razvojno raziskovalnih programov na 
področju energetike, zlasti trajnostne energetike; 

 
Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so: 

- razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili pospešeni razvoj uporabnih in razvojnih 
raziskav na področju energetike, zlasti na področju energetske učinkovitosti in 
zelenih energetskih tehnologij; 

- spodbujanje (predpisi in finančne spodbude) povečevanja deleža razvojno 
raziskovalnih kadrov v celotnem gospodarstvu; 

- razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili večje raziskovalno-razvojno in inovacijsko 
sodelovanje podjetij in raziskovalnih institutov in univerz pri skupnih razvojnih 
projektih na področju energetike, zlasti na področju energetske učinkovitosti in 
zelenih tehnologij; 

- sistematično promoviranje rezultatov razvojno-raziskovalnih projektov v cilju informiranja 
splošne javnosti in ciljnih skupin o rešitvah na področju energetike, ki so primerne za prenos 
v gospodarstvo. 
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IV.6  Glavne ovire in nevarnosti za razvoj sektorja 

 
Glavne ovire za razvoj sektorja energetike: 

- strukturni zaostanki: 
 pod dimenzioniranost dejavnosti URE in OVE glede na potenciale in koristi;  
 stari objekti v elektroenergetiki (zastarelost, slabi izkoristki, obremenitve okolja), ki so 

potrebni prenove;  
 slaba produktivnost v elektroenergetskem sektorju; 
 neupoštevanje okoljskih zunanjih stroškov; 
 visoka energetska intenzivnost;  

- ni domačih rezerv nafte in zemeljskega plina, edini domači fosilni vir je premog;  
- ni skladiščnih zmogljivosti za ZP; 
- odsotnost povezave z določenimi sosednjimi sistemi (Madžarska); 
- zelo veliki posamični objekti glede na velikost celotnega sistema:  

 relativno večje zahteve za obratovalno zanesljivost;  
 zahtevnejše odločanje o naložbah;  
 težje obvladovanje poslovnih tveganj;  
 upravljanje znanja za izvedbo investicij. 

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

- trgi: 
 še nizka stopnja razvitosti trga: odsotnost konkurence, zlasti na trgu ZP; 
 nedorečenost zakonodaje in zaščite udeležencev na trgu; 
 šibek regulator;  
 nerazvit organiziran trg z električno energijo; 

- zahtevno in dolgotrajno umeščanje energetskih objektov v prostor – slabo razvito upravljanje 
konfliktov in ne dovolj učinkoviti administrativni postopki; 

- pomanjkanje tehničnih kadrov v določenih segmentih je ozko grlo zlasti za nove tehnologije; 
- razpršena in slaba povezanost akterjev na področju URE in OVE; 
- neizvajanje zastavljenih načrtov. 

 
Glavne nevarnosti za razvoj sektorja energetike: 
 
 podnebne spremembe; 
 zaostanek za mednarodnimi razvojnimi trendi z nepopravljivimi posledicami za gospodarstvo; 

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

 variabilnost cen energentov na svetovnih trgih ter negotove cene emisijskih kuponov in druge 
okoljske dajatve; 

 razlike v pogojih na sosednjih trgih (emisijski kuponi idr.); 
 negotovosti v oddaljeni prihodnosti 2030 glede pretokov, porabe energije in tehnološkega 

razvoja; 
 nizka vlaganja v določenih državah EU in v Zahodnem Balkanu; 
 napačna ocena učinkov recesije in zamik ukrepov, ki imajo velike časovne roke izvedbe; 
 netransparentnost pri odločanju; slaba kvaliteta postopkov odločanja; 
 velika pričakovanja energetskega sektorja o financiranju in izvedbi projektov; 
  »šibko lobiranje« pri energetskih projektih EU; 
 velik delež energetsko intenzivnih dejavnosti v gospodarstvu;  
 netrajnostna raba virov in površin za OVE; 
 kazni za neizpolnjevanje prevzetih obveznosti; 
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 odsotnost trajnostne prometne politike v državi ogroža izpolnitev mednarodnih obveznosti 
države; 

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

 pomanjkanje kadrov za izvedbo investicij posebno multidisciplinarnega znanja, ki je potrebno za 
doseganje zastavljenih ciljev; 

 počasen odziv dejavnosti izobraževanja in raziskovalne na spremembe: 
 neinformiranost in slaba osveščenost splošne javnosti; 
 potrošniški vzorci; 
 šibki mehanizmi in nedorečeni postopki iskanja soglasja o ključnih strateških odločitvah v 

energetiki. 
 

IV.7 Finančna sredstva in viri za izvedbo strategij razvoja  
 
V nadaljevanju prikazujemo  finančna sredstva in vire financiranja za posamezni podprogram v okviru 
strategije razvoja sektorja energetike (po predlogu NEP). 
 
Učinkovita rabe energije 
 
Viri financiranja: 

- prispevek za učinkovito rabo energije; 
- EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013: zagotovljena sredstva za OP ROPI, 

Prednostna naloga trajnostna energija,  
- Sredstva ESRR do višine 4% skupnega zneska se lahko namenjeni za energetsko sanacijo 

stanovanjskega sektorja kot pomoč ranljivim skupinam prebivalstva; 
- prihodki iz avkcij ETS; 
- posojila (Eko sklad, idr); 
- zasebni viri. 

 
Glavni akterji izvajanja investicij:  investitorji, Ekosklad, banke 
 
Raba energije v prometu 
 
Viri financiranja: 

- prihodki iz avkcij in proračun. 
- kohezijski sklad EU (za izvedbo že načrtovanih ukrepov v programu OP ROPI za obdobje do 

2013). 
 
Obnovljivi viri energije 
 
Viri financiranja: 

- prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije; 

- EU sredstva iz finančne perspektive 2007 – 2013: zagotovljena sredstva za OP ROPI, 
Prednostna naloga trajnostna energija, Program za razvoj podeželja. Sredstva ESRR do višine 
4 % skupnega zneska se lahko namenjeni za energetsko sanacijo stanovanjskega sektorja kot 
pomoč ranljivim skupinam prebivalstva; 

- prispevek za učinkovito rabo energije (za toplotne črpalke, izboljšanje izkoristkov kurilnih 
naprav, solarne sisteme ogrevanja sanitarne tople vode); 

- predvidena nova shema spodbud, ki vključuje prispevek za spodbujanje proizvodnje toplote 
iz obnovljivih virov energije; 

- prihodki iz avkcij ETS; 
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- posojila (Eko sklad, idr); 
- zasebni viri. 

 
Glavni akterji izvajanja investicij:  investitorji, Ekosklad, banke 
 
Lokalna oskrba z energijo 
 
Viri financiranja: 

- prispevek za učinkovito rabo energije (spodbujanje sistemov daljinskega ogrevanja), 
- kohezijski sklad v okviru politike OP ROPI, 
- prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 

izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (za financiranje SPTE v sistemih daljinskega 
ogrevanja), 

- predvidena nova shema spodbud, ki vključuje prispevek za spodbujanje proizvodnje toplote 
iz obnovljivih virov energije; 

- del prihodkov iz avkcij trgovanja z izpusti toplogrednih plinov (po letu 2013 za financiranje 
sistemov daljinskega ogrevanja). 

 
Glavni akterji izvajanja investicij:  Eko sklad in drugi – finančni produkti za financiranje SPTE. 
 
Soproizvodnja toplote in električne energije 
 
Viri financiranja: 

- prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim 
izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (za financiranje proizvodnje SPTE), 

- del prihodkov iz avkcij trgovanja z izpusti toplogrednih plinov (po letu 2013 za financiranje 
demonstracijski projekti) 

 
Glavni akterji izvajanja investicij:  Eko sklad in drugi – finančni produkti za financiranje SPTE; 

 
Razvoj trga z električno energijo 
 
Viri financiranja: 

- lastna sredstva; glavni vir je omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja električne,  
- proračunska sredstva. 

 
Glavni akter izvajanja investicij: 

- Sistemski operater distribucijskega  omrežja (SODO) 
- Distribucijska podjetja.  
- ELES 
- Borzen 
- BSP 

 
Prioritetna naloga je pospešeno uvajanje pametnih merilnih in obračunskih naprav pri odjemalcih 
električne energije. 
 
Proizvodnja električne energije 
 
Viri financiranja: 

- lastna sredstva, 
- tuja udeležba, 
- del  prihodkov iz avkcij trgovanja z izpusti toplogrednih plinov okviru ETS sheme ( za 

spodbujanje velikih enot OVE) 
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Glavni akterji izvajanja investicij: 
- HSE d.o.o. in odvisne družbe 
- Gen Energija d.o.o. in odvisne družbe 
- TE-TOL . 

 
Priprava in odločanje o investicijskih projektih je odvisna od kvalitete razvojnih načrtov  podjetij v 
državni lasti in izvedbe le-teh in sicer od vrste akterjev odgovornih za ta podjetja 
(investicijski/razvojni oddelki, vodstva podjetij, nadzorni sveti, država-lastnik). 
 
Prenos električne energije 
 
Viri financiranja: 

- lastna sredstva; glavni vir je omrežnina za uporabo prenosnega omrežja električne energije, 
določena z vsakokratnim regulatornim okvirom (v dosedanjem obsegu ta ne zadošča za 
predvidene investicije in jo bo potrebno ustrezno prilagoditi), 

- posojila, 
- sredstva iz evropskih skladov (do sedaj niso imela večjega deleža v vrednosti investicij na 

področju prenosa; koriščenju sredstev iz tega vira je potrebno v bodoče posvetiti največjo 
možno pozornost in izboljšati učinkovitost črpanja.  

 
Glavni akter izvajanja investicij: 

- Sistemski operater prenosnega omrežja (SOPO – ELES,d.o.o.). 
 

Omrežje za distribucijo električne energije 
 

Viri financiranja: 
- lastna sredstva; glavni vir je omrežnina za uporabo distribucijskega omrežja električne 

energije, določena z vsakokratnim regulatornim okvirom (v dosedanjem obsegu ta ne 
zadošča za predvidene investicije in jo bo potrebno ustrezno prilagoditi), 

- posojila. 
 
Glavni akter izvajanja investicij: 

- Sistemski operater distribucijskega  omrežja (SODO). 
 

 
Oskrba z zemeljskim plinom 
 
Viri financiranja: 

- lastna sredstva; glavni vir je glavni vir je omrežnina za uporabo prenosnega omrežja 
zemeljskega plina, določena z vsakokratnim regulatornim okvirom, 

- posojila, 
- sredstva iz evropskih skladov (v letu 2010 pridobljena evropska sredstva za tri plinovodne 

odseke od avstrijske meje do Ljubljane). 
 
Glavni akter izvajanja investicij: 

- Sistemski operater prenosnega omrežja  (SOPO- Geoplin plinovodi d.o.o.). 
 

Tekoča goriva 
 
Viri financiranja: 

- Lastna sredstva; glavni vir so javna sredstva (ZBR) in privatna sredstva. 
 
Glavni akterji izvajanja investicij: 

- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (ZBR), 
- Privatna podjetja 
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Premog 
 
Viri financiranja: 

- Lastna sredstva; glavni vir so proračunska sredstva za zapiranje RTH, ki so opredeljena v 
Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije v višini 94 mio EUR v obdobju od leta 2010 do leta 2015. 

 
Glavni akter izvajanja investicij: 

- Rudnik Trbovlje-Hrastnik 

Jedrska energija 
 
Viri financiranja: 

- Sredstva iz sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz 
NEK 

- Lastna sredstva. 
 

Glavna akter izvajanja investicij: 
- NEK (podaljšanje življenjske dobe), 
- Agencija za radioaktivne odpadke RS –ARAO  (Izgradnja odlagališča NSRAO in IJG) 

 
 

Horizontalni podprogrami (Davki in regulirane cene, Izobraževanje in usposabljanje, Raziskave in 
razvoj 
 
Viri financiranja: 

- Proračunska sredstva, 
- Evropska sredstva. 
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V CILJI IN MEHANIZMI IZVAJANJA STRATEGIJ 

 
Za obdobje do leta 2030 so zastavljeni naslednji cilji energetske politike v Sloveniji:  

- povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami; 
- zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljive in dostopne energije oz. 

energetskih storitev; 
- spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  
- zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

 
Cilji in mehanizmi z vidika kapitalskega upravljanja so podčrtani. 
 

V.1 Cilji in mehanizmi s področja okolja 
 
Na področju obvladovanja negativnih vplivov energetike na okolje, ob upoštevanju vseh okoljskih 
strategij in predpisov sledimo ciljem iz aktualnega nacionalnega energetskega programa, iz akcijskega 
načrta za učinkovito rabo energije in iz akcijskega načrta za obnovljive vire energije z njegovim 
ključnim ciljem:  

- zagotovitev 25 % OVE v strukturi rabe bruto končne energije in 10% delež OVE v prometu do 
leta 2020, 

- zagotovitev 9 % prihrankov energije do leta 2016, 
- zagotovitev 20 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020, 
- prispevati k izpolnjevanju ciljev zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020 za 

naprave, ki so zunaj sheme za trgovanje z emisijami (po Odločbi  406/2009/ES). 
 
Mehanizmi za doseganje ciljev so podrobneje opredeljeni v zgoraj omenjenih strateških dokumentih. 
 

V.2  Cilji in mehanizmi s področja konkurenčnosti 
 
Skladno z Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu so cilji zagotavljanje konkurenčne oskrbe 
porabnikov z energenti in energijo v državi sledi evropskim direktivam o notranjem trgu z električno 
energijo in zemeljskim plinom.  Cilji in mehanizmi z vidika kapitalskega upravljanja so podčrtani. 
 
Glavni cilji na področju zagotavljanja konkurenčnosti oskrbe z energijo so:  
 
1. Zagotoviti odprtost trgov z električno energijo in zemeljskim plinom z:  

- reguliranim dostopom do električnega omrežja in omrežja zemeljskega plina, 
- ločitvijo cenovne politike od ukrepov spodbujanja razvoja energetskih podjetij; 
- nadaljnje izboljšanje mednarodne povezanosti Slovenije.  

 
2. Zagotoviti učinkovito in pregledno delovanje reguliranih energetskih dejavnosti s:  

- strokovno, učinkovito, neodvisno in pregledno regulacijo energetskih trgov, 
- pravno in funkcionalno ločitvijo med proizvajalci oziroma dobavitelji električne energije 

oziroma zemeljskega plina ter izvajalci gospodarskih javnih služb, kot sta prenos in 
distribucija električne energije ter plina, 

- ekonomsko učinkovitim delovanjem energetske infrastrukture in gospodarskih javnih služb,  
- zagotavljanjem pogojev za pregledno, varno in učinkovito delovanje organiziranih trgov 

energije. 
 

3. Spodbujati znanstveni in tehnološki razvoj na področju proizvodnje in rabe energije z 
obveznostjo, da: 
-  vsako proizvodno ali trgovsko podjetje na področju energetike v državni lasti ali solasti, ki 

posluje na prostem trgu, najmanj 15 % dobička letno nameni za raziskave in razvoj 
proizvodnje elektrike in/ali toplote iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje ali učinkovite 
rabe energije.  
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Mehanizmi s področja konkurenčnosti oskrbe z energijo so: 

1. EKONOMIČNO POSLOVANJE 

Večja učinkovitost poslovanja podjetij za oskrbo z energijo je pomembna zaradi konkurenčne 
energetske oskrbe slovenske industrije, zaradi povečane preglednosti vseh segmentov energetske 
oskrbe, preprečevanja navzkrižnega subvencioniranja, ozaveščanja javnosti o dejanskih stroških 
oskrbe, tržnega oblikovanja cen in večje preglednosti energetskih trgov. Poleg tega bo to spodbudilo 
interes zasebnega domačega in tujega kapitala za nove investicije v energetiko.  

Za konkurenčno oskrbo z električno energijo in ekonomično poslovanje je treba:  
- uveljaviti pravno in funkcionalno ločitev med tržnimi in reguliranimi dejavnostmi v 

elektrodistribucijskih podjetjih. Ločitev bo potekala tako, da bodo obstoječa 
elektrodistribucijska podjetja s 1.1.2011 izčlenila dejavnosti nakupa in prodaje električne 
energije v hčerinske družbe. Zatem bo Republika Slovenija kot večinski solastnik s svojimi 
solastniškimi deleži v elektrodistribucijskih podjetjih do leta 2013 dokapitalizirala SODO 
d.o.o. ter upravljanje nad SODO d.o.o. znova prenesla na Vlado Republike Slovenije, medtem 
ko bo pristojnost za upravljanje hčerinskih podjetij za nakup in prodajo električne energije 
ostala na Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb RS. Tako bo dosežena pravna in 
funkcionalna ločitev omrežnih od tržnih dejavnosti. V letih do 2020 bo Republika Slovenija 
pridobivala manjšinske solastniške deleže v elektrodistribucijskih podjetjih (z nakupom ali 
menjavo) ter do leta 2020 pripojila elektrodistribucijska podjetja k SODO d.o.o. 

- zagotoviti prodajo zadostne količine v Sloveniji proizvedene električne energije prek borze z 
električno energijo; 

- optimirati narodnogospodarske stroške delovanja elektrarn tako, da se podredi vse 
elektrarne v neposredni ali posredni večinski državni lasti na območju Slovenije upravljanju iz 
centra vodenja v okviru HSE d.o.o. 

- minimalna diskontna stopnja za vlaganja v investicije v objekte za proizvodnjo električne 
energije iz fosilnih goriv je  9%, za investicije v objekte za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih 
virov pa je  najmanj 7 %; 

- vsaka investicija, ki presega 100.000 EUR mora biti obvezno podprta z investicijskim 
programom, vsaka ki pa presega 50 mio EUR pa mora imeti pri uglednem tujem 
konzultantskem podjetju  recenziran investicijski program; 

- najnižja zahtevana donosnost na kapital (temeljni cilj poslovanja) v vseh družbah v večinski 
neposredni ali posredni državni lasti, ki proizvajajo električno energijo ali z njo trgujejo je 9%.  
 

2. ZAGOTOVITI EKONOMSKO UČINKOVITO DELOVANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ZA OSKRBO Z 
ENERGIJO  

Ekonomsko učinkovito delovanje gospodarskih javnih služb za oskrbo z energijo je zelo pomemben 
dejavnik. Ta vpliva na nižje cene energije zaradi racionalnega poslovanja, na večjo mednarodno 
konkurenčnost slovenskih podjetij zaradi nižjih cen energije, racionalno ravnanje s sredstvi v vseh 
podjetjih v gospodarstvu in na zmanjšanje javnih izdatkov. Poleg tega so gospodarske javne službe, ki 
so ekonomsko učinkovite, privlačne za vlaganje zasebnega kapitala in delno privatizacijo. Sistem 
ponudbe 'vse na enem mestu' za uporabnike, ki je naslednji korak pri zagotavljanju učinkovitosti, pa 
porabnikom prihrani čas in stroške za plačevanje računov ter storitve svetovanja.  

Za ekonomsko učinkovito delovanje gospodarskih javnih služb je treba:  
- vgraditi ustrezen donos v regulirane cene; 
-  uvesti sistematično zbiranje podatkov o cenah storitev gospodarskih javnih služb, njihovih 

sestavinah in rezultatih poslovanja gospodarskih javnih služb ; 
-  spodbujati integralno energetsko oskrbo na urbanih področjih; 
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- brezplačno še v letu 2011 prenesti v last ELES d.o.o. vso prenosno infrastrukturo na nazivni 
napetosti 400, 220 ali 110 kV, ki je trenutno knjižena kot osnovno sredstvo podjetij v 
neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije (DEM d.o.o., DARS d.d. itd.); 

- striktno zahtevati od poslovodstev podjetij, ki opravljajo gospodarsko javno službo prenosa 

ali distribucije, da realizirajo najmanj tak donos na kapital, kot ga predvideva metodologija 

omrežnine, ki jo določa AGEN RS. Ta dobiček se šteje za temeljni cilj poslovanja v poslovnih 

načrtih elektrodistribucijskih podjetij.V letih 2012-2015 je ciljni dobiček na sredstva v vseh 

podjetjih, ki izvajajo regulirano dejavnost 4,1%, dividendna donosnost pa je 0,5 %. Zaradi 

investicijskega ciklusa v HSE d.o.o. je dividendna donosnost v HSE d.o.o. v tem obdobju prav 

tako 0,5 %, medtem ko je v Gen energiji 5 %-na. Pričakovani dobiček na sredstva se računa le 

od sredstev, ki jih Borzen dobi iz omrežnine ter od sredstev, ki se nanašajo na regulativno 

bazo pri Sodo d.o.o. (samo elektroenergetska infrastruktura); 

V.3  Cilji in mehanizmi s področja zanesljivosti oskrbe 

Glavni cilji z vidika zanesljivosti oskrbe z energijo so:  

1. Dolgoročno ohranjanje razpoložljivosti energetskih virov na nivoju, ki je primerljiv današnjemu 
nivoju:  
- konkurenčna oskrba Republike Slovenije z električno energijo pretežno iz domačih 

energetskih virov,.  
- z izboljšanjem dolgoročne konkurenčnosti proizvajalcev električne energije v Republiki 

Sloveniji,  
- z zagotavljanjem rezervne moči za sekundarno in terciarno regulacijo v Sloveniji v skladu z 

ENTSO-E pravili in sicer v vsaj 66-odstotnem deležu za sekundarno regulacijo in v vsaj 50-
odstotnem deležu za terciarno in sekundarno regulacijo skupaj. Ob ekonomskih pogojih se 
zagotavlja celotni obseg regulacije v Sloveniji, sicer se preostalo rezervno moč zagotavlja na 
območju, ki nima omejitev daljnovodnih povezav, 

-  z zagotavljanjem ustreznih kapacitet rezervoarskih zmogljivosti večine devetdesetdnevnih 
rezerv nafte in naftnih derivatov na lokacijah v Republiki Sloveniji.  

 
2. Stalno povečevanje tehnične zanesljivosti delovanja energetskih omrežij (infrastrukture) in 

kakovosti oskrbe.  
 

3. Uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije 
 

4. Ohranjanje sedanjega ali vsaj večinskega lastniškega deleža države v vseh strateških energetskih 
podjetjih in pri vseh obveznih državnih gospodarskih javnih službah.  
 

5. Doseganje kakovosti pri oskrbi z električno energijo pri končnih odjemalcih v skladu z 
mednarodnimi standardi.  
 

6. Znižanje poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejša alokacija sredstev na trgu energije 
udeleženih podjetij.  

 

Mehanizmi s področja zanesljivosti oskrbe so: 

1. DOLGOROČNO OHRANJANJE PROIZVODNJE LIGNITA V VELENJU  

Dolgoročno ohranjanje proizvodnje lignita v Premogovniku Velenje je pomembno zaradi 
diverzifikacije energetskih virov, predvsem za proizvodnjo električne energije. Prav tako je 
pomembna strateška zanesljivost pri oskrbi z energijo, zlasti zmanjševanje tveganj pri oskrbi z 
energijo ob izjemnih ekonomskih ali političnih razmerah, saj je lignit poleg obnovljivih virov energije 
edini domači energetski vir.  
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Proizvodnjo lignita v Premogovniku Velenje lahko zagotovimo z:  
- dolgoročnim povezovanjem poslov pridobivanja lignita in proizvodnje električne energije na 

temelju cen, ki zagotavljajo zanesljivo delo rudnika ter optimalno proizvodnjo električne 
energije (zagotavljanje ciljne cene: 2,25 EUR/GJ v letu 2015 in dalje) 

   

2. DOLGOROČNO OHRANJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE V NUKLEARNI ELEKTRARNI 
KRŠKO  

Proizvodnja električne energije v Nuklearni elektrarni Krško je pomembna tudi zaradi tega, ker je to 
proizvodnja električne energije, ki ne povzroča emisij TGP oziroma so le-te manjše, kot pri 
pridobivanju električne energije iz fosilnih goriv. Zaradi diverzifikacije virov energije je smiselno, da 
delež električne energije iz NEK ohranimo približno na sedanjem nivoju. V primeru izjemnih 
ekonomskih ali političnih razmer nam ta elektrarna zagotavlja tudi določeno strateško zanesljivost pri 
oskrbi z električno energijo. Električna energija iz NEK je cenovno ugodna, zato njena prisotnost na 
slovenskem trgu izboljšuje konkurenčnost na strani ponudbe električne energije. S tem se posredno 
povečuje tudi konkurenčnost slovenske industrije.  

Za varno in zanesljivo delovanje NEK je potrebno:  
- kontinuirano uveljavljanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje jedrske varnosti elektrarne,  
- zagotavljanje neodvisnega nadzora nad obratovanjem in ustrezno informiranje javnosti, 
- izvedba vseh ukrepov za  podaljšanje življenjske dobe NEK 
- omogočiti dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji v prehodnem obdobju tudi kot 

izvozne gospodarske dejavnosti po izvedbi vseh potrebnih korakov v procesu odločanja 
  

3. SREDNJEROČNO POVEČANJE DELEŽA HIDROELEKTRARN PRI PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE 
TER RABE DRUGIH VRST OBNOVLJIVIH VIROV ZA PROIZVODNJO ELEKTRIKE 

Povečanje deleža električne energije iz hidroelektrarn je izredno pomembno zaradi več dejavnikov, 
predvsem pa zaradi strateške zanesljivost pri oskrbi z električno energijo ob izrednih ekonomskih ali 
političnih razmerah ter zaradi diverzifikacije virov. Električna energija iz hidroelektrarn je obnovljiva 
oblika energije, ki prispeva k izpolnjevanju slovenskih ciljev o zmanjšanju emisij TGP. Ustrezen delež 
električne energije iz hidroelektrarn izboljšuje obratovalne parametre elektroenergetskega sistema 
Slovenije. Hidroelektrarne imajo ugoden vpliv na ureditev poplavnih in drugih vodnogospodarskih 
razmer in nenazadnje tudi na vključevanje slovenske industrije v investicijske projekte.  

Za povečanje deleža električne energije iz hidroelektrarn je treba:  
- dokončati verigo na spodnji Savi,  
- začeti postopke za vključevanje v prostor in izgradnja HE na Srednji Savi, 
- podpisati koncesijsko pogodbo za gradnjo HE na Srednji Savi s podjetjem HSE d.o.o.,  
- izkoristiti vse druge razpoložljive  neizkoriščene potenciale obnovljivih virov v Republiki 

Sloveniji .  
   

4. LOCIRANJE KAPACITET ZA SISTEMSKE REZERVE OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO V REPUBLIKI 
SLOVENIJI  

Strateška zanesljivost oskrbe z energijo ob havarijah oziroma motnjah na evropskih in svetovnih 
energetskih trgih je odvisna tudi od lokacije kapacitet za sistemske rezerve. Zanesljivost oskrbe je 
večja, če so sistemske rezerve locirane na področju, kjer ni daljnovodnih omejitev. Za zagotovitev 
sistemskih rezerv je treba:  

sistemskemu operaterju omogočiti dogovor s sosednjim operaterjem (najprimernejši je 
Hrvaški) o dogovru za skupno n-1 rezervo in uveljavitev tega dogovora v okviru UCTE in 
ENTSO. Tak dogovor bi bil v korist obema in bi stroške n-1 rezerve prepolovil. 
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- sistemskemu operaterju prenosnega omrežja omogočiti dolgoročni zakup sistemskih storitev 
po posameznih kategorijah ali izgradnjo lastnih kapacitet za zagotavljanje terciarne rezerve,  

- Eles mora ponudnikom sistemskih storitev z dolgoročno pogodbo omogočiti razvoj potrebnih 
kapacitet za zagotavljanje sistemskih rezerv. Ob upoštevanju ekonomskih pogojev omogočiti 
razvoj kapacitet za zagotavljanje sistemskih storitev (terciarne regulacije) v državi; 

- ureditev področja zagotavljanja negativne rezerve za terciarno regulacijo in drugih novih 
zahtev, ki se pojavljajo z razvojem sistema; 

- stroški za dodatne sistemske storitve in priključne daljnovode, potrebne zaradi izgradnje 
novih proizvodnih enot bremenijo investitorje v proizvodne zmogljivosti; 

   

5. MEHANIZMI ZA ZAGOTOVITEV TEHNIČNO ZANESLJIVEGA DELOVANJA ENERGETSKIH OMREŽIJ IN 
DVIG KAKOVOSTI OSKRBE  

Zanesljivo in kakovostno delovanje elektroenergetskih omrežij in omrežij zemeljskega plina je 
opredeljeno kot:  

- zanesljiva, kakovostna in zadostna oskrba novih in obstoječih odjemalcev,  
- zanesljivo in učinkovito delovanje proizvodnih naprav, 
- podpora razvoju razpršene proizvodnje električne energije, 
- zanesljiva povezava s sosednjimi sistemi, 
- obvladovanje njihovih vplivov v okolju in prostoru, 
- enakopraven dostop do omrežij ter 
- ekonomsko–tehnično učinkovito obratovanje.  

 
Zanesljivo in kakovostno obratovanje energetskih omrežij se zagotavlja z načrtovanjem, gradnjo, 
vzdrževanjem in obratovanjem omrežij v skladu s predpisi in stanjem tehnike, s spodbujanjem 
tehnoloških rešitev, ki opredeljujejo obratovanje, vzdrževanje in gradnjo omrežij, s kakovostnimi 
sekundarnimi sistemi nadzora in vodenja, z nenehnim dvigovanjem nivoja znanja zaposlenih 
(kakovostno izobraževanje in usposabljanje), permanentnim notranjim in zunanjim (inšpekcijskim) 
nadzorom ter stanjem tehnike, ki zagotavlja kakovost oskrbe.  

S predpisi in postopki je treba urediti:  
- AGEN RS pri oblikovanju metodologij oziroma določanju tarif za uporabo omrežij upošteva 

stroške za zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo in zemeljskim 
plinom ter za uvajanje pametnih omrežij, metodologija za določanje tarif za uporabo omrežij 
bo razvojno naravnana in bo vključevala metodo za preverjanje skladnosti med načrtovanimi 
investicijami v razvojnih dokumentih in njihovo izvedbo; 

-  ekonomsko-tehnične standarde in kriterije za nadzor zanesljivosti in kakovosti delovanja 
omrežij ter prilagoditi raven kakovostnih kazalcev s smernicami v EU, 

-  da sistemski operaterji elektroenergetskih omrežij vzpostavijo stalen in občasen nadzor 
kakovosti energije v skladu s stanjem tehnike ter o tem javno poročajo in izdajajo izjave o 
skladnosti,  

- da sistemski operaterji omrežij vzpostavijo mehanizme za analizo kakovosti načrtovanja in 
obratovanja omrežij, izvajalci dejavnosti prenosa in distribucije pa pričnejo s pospešenim 
uvajanjem tipizacij, internih standardov in postopkov na področju načrtovanja, vzdrževanja in 
izgradnje omrežij,  

- da izvajalci gospodarskih javnih služb s področja prenosa in distribucije električne energije in 
zemeljskega plina sestavijo scenarij pokrivanja potreb po energiji glede na možna 
obratovalna stanja, pričakovano rast porabe, lokacijo porabe, izpade proizvodnje energije 
oziroma dobave energentov in vsa možna stanja v interkonekciji, tako da so upoštevani tudi 
principi celostnega načrtovanja energetike v Republiki Sloveniji,  

- da upravljalci omrežij za prenos in distribucijo električne energije preučijo vpliv srednjih in 
velikih toplarn, tudi industrijskih, na povečevanje zanesljivosti obratovanja omrežij in 
možnost zagotavljanja sistemskih storitev iz teh objektov, 
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-  organiziranje energetskih nadzorov in inšpekcij v smislu evropske zakonodaje in usmeritev v 
smeri "strokovnih storitev". S svojimi aktivnostmi se vključujejo v zasnovo, izvedbo in 
obratovanje energetske infrastrukture ter tudi na področje ravnanja z energijo. Temelj 
njihovega dela je neodvisnost in strokovnost ob upoštevanju splošne varnosti in priznanega 
stanja tehnike.  

   

6. ZAGOTAVLJANJE ZANESLJIVE OSKRBE SLOVENSKEGA TRGA S TEKOČIMI GORIVI  

Pri oskrbi s tekočimi gorivi je poleg zagotavljanja količinsko zadovoljive oskrbe pomembna tudi 
kakovostna in za okolje sprejemljiva oskrba. Zaradi praktično popolne uvozne odvisnosti je oskrba 
Republike Slovenije s tekočimi gorivi občutljiva na vsa nihanja na svetovnem trgu. Zaradi vse večjih 
tehničnih in političnih težav pri varnem in enostavnem dostopu do zalog, ki so še na voljo, je 
pričakovati postopno trajno povečevanje cen nafte in naftnih derivatov. Zanesljiva oskrba Slovenije z 
naftnimi derivati bo tudi v prihodnosti zelo pomembna, zlasti za prometni sektor in za kemično 
industrijo. Za dejaven razvoj področja bodo najpomembnejši izzivi:  

- obvladovanje sprememb pri postopnem zmanjševanju povpraševanja po naftnih derivatih v 
državi v prihodnjih letih in desetletjih; 

- zagotavljanje zanesljivosti dobav ter ustreznih strateških in komercialnih zalog. 
 

7. RAZVOJ SODOBNEGA, VARNEGA, PREGLEDNEGA IN UČINKOVITEGA TRGA ENERGIJE  

Za razvoj trga energije so konsolidacija, večanje nabora vsem udeležencem dostopnih storitev in 
zniževanje poslovnih tveganj bistvenega pomena, zato velja podpreti prizadevanja za širitev polja 
organiziranega trga - borze. Poslovna tveganja na energetskih trgih so namreč izredno visoka, 
pogosto je njihov obseg težko določljiv in le redka podjetja jih zmorejo učinkovito obvladovati. To 
prispeva k relativno visokemu vstopnemu pragu, ki udeležbo pogojuje z obsežnimi vlaganji v 
tehnologije obvladovanja tveganj ter obsežno vezavo predvsem likvidnih sredstev podjetja.  

Povezati je treba slovenski trg s sosednjimi trgi, najboljši način je uvajanje implicitnih sistemov za 
dodelitev čezmejnih prenosnih zmogljivosti. S tem se doseže večja likvidnost trgovanj na borzi, 
manipulacije s ceno so težje, borzna cena postane bolj zanesljiva.  

Da ne bi prišlo do nenadnih pomanjkanj električne energije na trgu električne energije bo potrebno v 
postopek pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor vpeljati instrument, ki bo dovoljeval predvideno 
povečanje porabe električne energije pri obstoječih in novih večjih porabnikih električne energije. 
Instrument bo hkrati upravljalcem omrežij in ministrstvu pristojnemu za energijo zagotavljal pregled 
nad bodočo porabo električne energije in smotrno načrtovanje.  

Poleg nadaljnjega razvoja organiziranega trga z električno energijo bo potrebno razviti še trge drugih 
energentov (predvsem zemeljskega plina in OVE) ter jih dopolniti z nekaterimi spremljajočimi 
storitvami, kakor so razširitev storitev kliringa energetskih poslov, morebitno trgovanje z zelenimi 
certifikati in trgovanje z emisijami.  
   
 
8. SPODBUJANJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE, IZRABE OVE IN SOPROIZVODNJE TOPLOTE IN 

ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM  

Povečanje deleža izrabe OVE za proizvodnjo električne energije in toploto je zelo pomembno zaradi 
več dejavnikov, predvsem pa zaradi strateške zanesljivosti pri oskrbi z električno energijo ob izrednih 
ekonomskih ali političnih razmerah ter zaradi diverzifikacije virov ter strateško zanesljivost oskrbe s 
toploto. Energija pridobljena iz OVE prispeva k izpolnjevanju slovenskih ciljev zmanjševanja emisij 
TGP in obveznosti izhajajočih iz Kjotskega protokola. Izgradnja takih objektov daje možnost hitrejšega 
socialnega in ekonomskega razvoja območij, kjer so postavljeni. Glede na naravne danosti in tehnične 
možnosti je potrebno spodbujati uporabo vetrne energije.  



   51   

Vsako podjetje na področju energetike v državni lasti, ki posluje na prostem trgu, mora najmanj 15% 
dobička letno nameniti za raziskave in razvoj učinkovite rabe energije, proizvodnje elektrike in/ali 
toplote na obnovljive vire energije in soproizvodnje. 

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

Nadaljevanje sheme podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom 

Razvoj finančnih mehanizmov za spodbujanje učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in 
SPTE – tudi mehanizmov, ki temeljijo na kapitalskih deležih države (zgled projekt GEF spodbujanja 
razvoja biomase v sistemih daljinskega ogrevanja) . 

Upoštevati projekte URE in OVE kot element dolgoročne naložbene politike državnih skladov (npr. 
Sklad za razgradnjo NEK). 

 

V.5  Cilji in mehanizmi s področja odpiranja novih delovnih mest 

Vizija na področju socialne kohezivnosti je z ukrepi zagotoviti čim večje družbene koristi ter v čim 
večji meri preprečiti in omiliti negativne posledice sprememb.  
 
Cilji na področju socialne kohezivnosti so: 

- ustvarjanje perspektivnih novih delovnih mest v energetskih dejavnostih (ravnanju z 
energijo); 

- preprečevanje in odpravljanje energetske revščine;  
- postopnost pri prehodu v nizkoogljično družbo; 
- prilagajanje energetskih lastnosti stavb na podnebne spremembe; 
- visoka kvaliteta in učinkovitost postopkov odločanja ter  
- soudeležba javnosti v postopkih odločanja. 

 
Ključna področja ukrepanja za zagotavljanje socialne kohezivnosti so: 

- preprečevanje energetske revščine5 s podporo in spodbudami za ukrepe učinkovite rabe 
energije za ranljive skupine prebivalstva  

- zgodnje uvajanje ukrepov prehoda v nizkoogljično družbo ter povezovanje gospodarskega 
razvoja in energetske politike za rast in razvoj delovnih mest; 

- zgodnje vključevanje javnosti v postopke odločanja. 

 

 

 

                                                           
5  Gospodinjstvo, ki porabi več kot 10% svojih dohodkov za energijo, je definirano kot energijsko revno gospodinjstvo. 
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VI SPREMLAJNJE IZVAJANJA SEKTORSKIH POLITIK 

 

 
VI.1 Ocena primernosti obstoječe sektorske statistike in ocena potreb po dodatnih statističnih 

podatkih 
 
V okviru sektorske statistike za nacionalne potrebe in potrebe poročanja EU ocenjujemo, da bi bilo 
potrebno dopolniti obstoječe potrebe in dodatne statistične podatke na področju: 

- obnovljivih virov energije (OVE) v široki rabi (uporaba podatkov registra energetskih izkaznic 
in registra nepremičnin, uporaba podatkov iz energetskega knjigovodstva v javnem sektorju, 
podatke o proizvodnji električne energije iz OVE iz podatkovnih baz Centra za podpore, 
ankete o porabi v gospodinjstvih in široki rabi SURS-a ter zbiranje podatkov o prodaji 
toplotnih črpalkah, sončnih kolektorjev ter biomasnih kotlov), 

- rabe biomase neposredno iz gozdov in posredno iz oskrbe (Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano bo vzpostavilo sistem zbiranja podatkov in neodvisnega nadzora nad 
podatki o rabi lesne biomase neposredno iz gozdov in iz posredne oskrbe skladno z 
zahtevami za poročanje o izvajanju Nacionalnega akcijskega načrta za obnovljivo energijo),  

- naprav za izkoriščanje OVE v okviru registra nepremičnin (Ministrstvo za okolje in prostor bo 
zagotovilo zbiranje dodatnih parametrov o lastnostih stavbe (podatki o toplotnih črpalkah, 
kolektorjih in sončnih celicah ter rabi lesne biomase za gorivo) na podlagi določb 103. člena 
Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) (Uradni list RS, št. 47/06 in 65/07 – odl. US) o 
zbiranju podatkov o nepremičninah z vprašalnikom pri lastniku, uporabniku ali najemniku 
nepremičnine ali upravniku stavbe, kar bi izvajala geodetska uprava  v okviru zbiranja 
podatkov za namene vzdrževanja registra nepremičnin. Ministrstvo za gospodarstvo skladno 
z EZ pripravi pravilnik, v sodelovanju z MOP/GURS, za povezovanje registra energetskih 
izkaznic z registrom nepremičnin), 

- Sistema upravljanja z energijo v javnem sektorju (Ministrstvo za javno upravo bo v 
sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo vzpostavilo sistem za prenovo stavb v državni 
lasti. Cilj so »nič energijske« javne stavbe, ki za svojo rabo uporabljajo OVE. Javni sklad za 
upravljanje z nepremičninami  (v ustanavljanju) bo vzpostavil tehnično pisarno za pripravo 
projektov energetske obnove javnih stavb z vzpostavitvijo in vodenjem centraliziranega 
sistema energetskega knjigovodstva za objekte v državni lasti in  minimalne obvezne vsebine 
in postopke za energetsko knjigovodstvo ter poročanje v zvezi z njim; centralno bazo 
podatkov o rabi energije v javnem sektorju na podlagi energetskega knjigovodstva občin in 
Javnega sklada), 

- statistika prenov stavbnega fonda, 
- izboljšanje statistike cen zemeljskega plina (pogostost poročanja iz polletnega na četrtletno). 

  

 

VI.2 Pristojni organ spremljanja izvajanja sektorskih politik 

 
Za spremljanje izvajanja programa nacionalne energetske politike so odgovorni: 

- MG, ki spremlja izvajanje NEP sprotno v okviru vodenja NEP; 
- Vlada RS enkrat letno o izvajanju in učinkih programa poroča državnemu zboru. Podlaga je 

letno poročilo izvajanja energetske politike skladno z NEP (Letni Energetski pregled). 
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VI.3  Določitev kvalitativnih in kvantitativnih kazalcev uspešnosti izvajanja sektorskih strategij 

 
Za oceno doseganja ciljev programa in učinkov programa bodo uporabljeni ključni kazalci, skladni z 
mednarodno metodologijo, predpisano za poročanje v mednarodnih sporazumih oz. na ravni EU.  
Obvezni glavni kazalci za spremljanje izvajanja sektorske politike energetike so (skladno z NEP) v 
nadaljevanju opredeljeni za celoten NEP in za vsak podprogram posebej. 
 
Glavni kazalci NEP so: 
 

Cilj Kazalec Enota 
Doseganje 9 % prihranka energije do leta 2016 Prihranek energije (predpisana metodologija za 

spremljanje AN URE) 
GWh 

Doseganje 20-odstotnega izboljšanja energetske 
učinkovitosti do leta 2020 

Izboljšanje učinkovitosti rabe energije 
Izboljšanje učinkovitosti rabe električne energije 

% 
% 

Zmanjšanje emisij TGP iz naprav, ki niso vključene 
v shemo za trgovanje z emisijami  

Zmanjšanje emisije TGP iz zgorevanja goriv  za 
naprave, ki so zunaj ETS glede na leto 2005 

% 

Cilji zmanjšanja emisij NOX, SO2 in prašnih delcev Emisije NOX, SO2 in prašnih delcev iz zgorevanja goriv  % 

Izboljšanje strateške zanesljivosti oskrbe - 
povečanje neodvisnosti 

Uvozna odvisnosti (tudi po virih in namenih rabe) % 

Izboljšanje strateške zanesljivosti oskrbe - načrtna 
diverzifikacija različnih primarnih virov energije 

Prevladujoči delež najbolj zastopanih virov po namenu 
rabe 
Struktura dobavnih poti in virov 

% 
 

Izboljšanje učinkovitosti in  splošne 
konkurenčnosti gospodarstva glede rabe in 
oskrbe z energijo 

Energetska intenzivnost oskrbe z energijo [toe/EUR] 

Približevanje trgov Razlika v ceni električne energije v SLO in v EU 27 za 
industrijo in gospodinjstva; 

[%] 

Spremljanje izvedbe projektov opredeljenih v NEP Letno spremljanje uspešnosti priprave in izvedbe 
infrastrukturnih projektov predvidenih v NEP  

opisno 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Učinkovita raba energije: 
 
Cilj Kazalec Enota 

Stabilizacija rasti rabe energije 
Raba končne energije brez prometa 
Raba električne energije brez prometa 

toe  
GWh 

Učinkovita raba energije v javnem sektorju Letni stroški za energijo v javnem sektorju in zmanjšanje 
stroška (prihranek energije glede na rabo energije v letu 
2008– vrednost glede na tekoče cene energije)  
Raba energije v javnem sektorju 

EUR 
GWh 

Energetsko učinkovite stavbe Delež skoraj ničelno energijskih novih stavb  
Delež skoraj ničelno energijskih novih stavb v javnem 
sektorju  
Delež skoraj ničelno energijskih stavb med prenovljenimi 
stavbami 

 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Raba energije v prometu : 
 
Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 10-odstotnega ciljnega 

deleža OVE  

Delež OVE v prometu                                                                   

Delež biogoriv v prometu 

% 

Okoljski učinki Specifične emisije povprečja novo prodanih vozil kg CO2/km 

Razvoj polnilne infrastrukture Število polnilnih mest za: - električna vozila, vozila na vodik, 

stisnjen zemeljski plin in utekočinjen naftni plin 

št.  
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Glavni kazalci za spremljanje podprograma Obnovljivi viri energije : 
 
Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 25-odstotnega ciljnega 

deleža OVE  

Prispevek podprograma k doseganju deleža OVE                       

Delež proizvodnje razpršene proizvodnje električne energije iz 

OVE                                                                                                             

Delež proizvodnje toplote iz OVE 

%                             

% 

% 

Učinkovitost postopkov Zamude, nerešeni postopki Št. 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Lokalna oskrba z energijo : 
 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje kriterija 80% SPTE ali OVE 

v sistemih daljinskega ogrevanja 

Število sistemov DO, ki kriterij izpolnjujejo                                   

Delež proizvodnje toplote iz SPTE ali OVE v sistemih DO 

%                         

% 

Doseganje kriterija 20% OVE ali OVE 

v sistemih daljinskega ogrevanja 

Število sistemov DO, ki kriterij izpolnjujejo                                         

Delež proizvodnje toplote iz SPTE ali OVE v sistemih DO 

%                             

% 

Širitev omrežij Število novih priključkov in njihova raba Št,  GWh 

 Stopnja rasti (novi: obstoječi) % 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Soproizvodnja toplote in električne energije: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje 30 % proizvodnje v SPTE v 

končni rabi električne energije do leta 

2030  

Delež proizvodnje iz SPTE glede na končno rabo električne 

energije 

% 

Doseganje kriterija 100% SPTE; OVE ali 

daljinske toplote v javnih stavbah in v 

stavbah, ki se sofinancirajo iz javnih 

sredstev 

Število stavb, ki kriterij izpolnjujejo                                                

Ogrevana površina stavb, ki kriterij izpolnjujejo  

%                               

m
2
 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Razvoj trga z električno energijo: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Uvajanje pametnih merilnih in 

obračunskih naprav 

Priprava pravnih aktov v skladu s časovnim načrtom                       

Delež opremljenosti z pametnimi merilnimi napravami 

DA/NE                             

% 

Analiza razvoja trga z električno 

energijo  

Koncentracija v panogi                                                                                   

Tržni deleži                                                                                                  

HHI 

 

 

Konkurenčne cene električne energije 

na domačem trgu v primerjavi s 

sosednjimi trgi 

Gibanje cen električne energije na domačem trgu v primerjavi s 

sosednjimi trgi 

 

Integracija trga z električno energijo  Stopnja integracije trga z električno energijo s sosednjimi državi  
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Glavni kazalci za spremljanje podprograma Proizvodnja električne energije: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje ciljnega deleža OVE  Prispevek k izpolnjevanju deleža proizvodnje električne energije 

iz OVE v velikih objektih 

% 

Emisije TGP Specifične emisije TGP                                                                               

Emisije TGP sektorjev CRF in NFR 1.A. 1.a 

kt CO2/kWh 

Ekonomska uspešnost podjetij v 

državni lasti 

Donos na vložena sredstva % 

Diverzifikacija virov za proizvodnjo 

električne energije 

Prevladujoči delež najbolj zastopanih virov po namenu rabe 
 

% 

Energetska odvisnost virov Delež domačih virov glede na porabo % 

Starost objektov Preostala življenjska doba (uteženo z močjo) - indeks  

Zadostnost zmogljivosti Zadostnost zmogljivosti po mednarodni UCTE metodologiji  

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Prenos električne energije: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Povečati število sprejetih uredb o DPN Število sprejetih uredb o DPN št. 

Povečati število izdanih gradbenih dovoljenj za nove 
prenosne objekte iz NEP (posebej za DV in RTP) 

Delež izdanih gradbenih dovoljenj (popolnih) 
glede na število novih prenosnih objektov iz 
NEP (posebej za DV in RTP), % pridobljenih 
delnih gradbenih dovoljenj za vsak objekt 
posebej 

% 

Zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja na 
enoto dolžine omrežja ob enaki ali višji zanesljivosti 
napajanja 

Zmanjšanje specifičnih stroškov obratovanja in 
vzdrževanja na enoto dolžine DV 

% 

Zagotavljanje kakovosti napetosti po SIST EN 50160 za 
prenosno omrežje (110 kV nivo) 

Meritve kakovosti napetosti po SIST EN 50160 rezultati 

Povečanje robustnosti in fleksibilnosti prenosnega 
omrežja z izgradnjo novih prenosnih zmogljivosti 
prenosnega omrežja (za 400 kV nivo) 

Realizacija načrtovanih investicij  
 

% 
 

Uvajanje aktivnih omrežij na prenosni nivo Izvedba v skladu s časovnim načrtom DA/NE 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Omrežje za distribucijo električne energije: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Pospešeno uvajanje pametnih 

merilnih in obračunskih naprav 

Izvedba v skladu s časovnim načrtom                            

Delež opremljenosti z pametnimi merilnimi napravami 

DA/NE                                        

% 

Pospešeno uvajanje aktivnih omrežij Realizacija planiranih investicij glede na sprejeti načrt  % 

Zmanjšanje stroškov obratovanja in 
vzdrževanja na enoto dolžine omrežja 
ob enaki ali višji zanesljivosti 
napajanja 

Zmanjšanje specifičnih stroškov obratovanja in 
vzdrževanja na enoto dolžine DV 

% 

Neprekinjenost napajanja SAIDI – indeks povprečnega trajanja prekinitev v 
sistemu                                                                                  

Minute na odjemalca 
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SAIFI – indeks povprečne frekvence prekinitev v sistemu Število prekinitev na 
odjemalca (nenačrtovanih 
in načrtovanih) 

Zagotavljanje kakovosti napetosti po 
SIST EN 50160 za distribucijsko 
omrežje (110 kV nivo) 

Meritve kakovosti napetosti po SIST EN 50160 rezultati 

Splošna kakovost Skupno število vseh pritožb v zvezi s kakovostjo               
Skupni delež upravičenih pritožb v zvezi s kakovostjo 

Število                                          
% 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Oskrba z zemeljskim plinom: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Doseganje infrastrukturnega 

standardna n-1  

po časovnici opisno 

Zanesljivost dobav evidentiranje pojavov, trajanje redukcij, izvedba ukrepov za 

zagotavljanje zanesljivosti 

opisno 

Razpoložljivost zakupljeni skladiščnih 

zmogljivosti 

delež % 

Razpoložljivosti transportnih poti na 

meji z državo 

delež % 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Tekoča goriva: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Izvajanje ukrepov NEP Izvajanje ukrepov po zastavljenem časovnem načrtu leto 

Zanesljivost Delež v tekočih goriv oskrbi z energijo                                                      

Delež tekočih biogoriv glede na skupno rabo tekočih goriv 

%                                    

% 

Konkurenčnost Gibanje cen tekočih goriv na domačem trgu v primerjavi s 

sosednjimi trgi 

opisno 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Premog: 
 

Cilj Kazalec Enota 

Izvajanje ukrepov NEP Izvajanje ukrepov po zastavljenem časovnem načrtu leto 

Zanesljivost Delež proizvodnje električne energije iz premoga glede na rabo % 

Konkurenčnost Cena premoga za proizvodnjo električne energije EUR/t 

Zmanjšanje emisij TGP  Emisije TGP iz oskrbe s premogom in rabe premoga kt 

 
Glavni kazalci za spremljanje podprograma Jedrska energija: 
 

Cilj Kazalec Enota 

[Odličnost] v obratovanju NEK Kazalec obratovalne učinkovitosti                                                  št. (1-100)             
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Prisilne zaustavitve št./leto 

Odlagališče NSRAO Izvedba v skladu s časovnim načrtom opredeljenem v zakonodaji 

oz potrjeni investicijski dokumentaciji 

DA/NE 

Podaljšanje projektirane življenjske 

dobe NEK 

Zamude, nerešeni postopki                                                       

Izvedba vseh načrtovanih aktivnosti opredeljenih v zakonodaji  

DA /NE             

opisno 

Izobraževanje zaposlenih v ključnih 

inštitucijah 

Ure izobraževanja zaposlenih v ARAO, MG – Direktorat za 

energijo, URSJV, NEK, GEN na področju jedrske varnosti in 

uporabe jedrske energije 

št. ur/leto 

 
Glavni kazalci za spremljanje Horizontalnih podprogramov : 
 
Cilj Kazalec Enota 

Sodelovanje in multidisciplinarno 

povezovanje 

Število projektov/programov opisno 

Vključevanje tem s področja 

energetike, zlasti URE in OVE v 

naravoslovne programe 

Število projektov/programov opisno 

Zadostna sredstva za izobraževanje in 

usposabljanje v energetiki 

Delež sredstev za izobraževanje in usposabljanje v energetiki v 

BDP                                                                                                       

Delež sredstev za izobraževanje in usposabljanje v energetiki v 

sektorju 

% 

% 

Novi izdelki, proizvodni procesi, 
storitve in rešitve na področju 
energetike primerne za prenos v 
gospodarstvo 

Število novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev in rešitev 
na področju energetike primernih za prenos v gospodarstvo 

št./leto 

Zadostna sredstva za raziskave in 
razvoj v energetiki 

Delež sredstev za raziskave in razvoj v energetiki v BDP 
Delež sredstev za raziskave in razvoj v energetiki v sektorju 

% 
% 

 

VI.4  Način javnega letnega poročanja o rezultatih izvajanja sektorskih strategij 

 
Vlada RS enkrat letno o izvajanju in učinkih izvajanja strategije energetike (skladno z NEP) poroča 
državnemu zboru. Letno poročilo o izvajanju NEP bo vsebovalo: 

1. Oceno izvajanja programa 
1.1. Izpolnjevanje časovnega načrta 
1.2. Finančno poročilo (zagotavljanje sredstev, izkoriščanje sredstev)  
1.3. Razvoj akterjev in človeški viri 
1.4. Učinki programa in doseganja ciljev 

 
2. Analizo izvajanja programa: 

2.1. Zunanje okoliščine 
2.2. Poročilo o ovirah v upravnih postopkih 
2.3. Politološka analiza ovir 

 
3. Priporočila za izboljšanje izvajanja NEP 
4. Kratek povzetek strateških študij in analiz stanja na področju energetike financiranih iz 

javnih sredstev (proračun, javna podjetja) 
5. Povzetek pripomb iz javne obravnave osnutka poročila 
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PRILOGA 1: Zbirni kazalniki poslovanja gospodarskih družb za leti 2008 in 2009 

 
 

Gospodarska družba 

Skupina HSE* Skupina GEN** 

Leto 2008 2009 2008 2009 

Število gospodarskih družb 5 5 4 4 

Število zaposlenih 1.231 1.245 872 866 

Delež zaposlenosti vseh gosp. družb (v %) 0,24 0,26 0,17 0,18 

Delež v dodani vrednosti vseh gosp. družb (v %) n.p. n.p. n.p. n.p. 

Neto čisti dobiček/izguba (tisoč EUR) 99.485 93.984 48.382 52.782 

Sredstva/podjetje (tisoč EUR) 1.539.597 1.664.774 609.980 654.645 

Število zaposlenih /podjetje 246 249 291 289 

Dodana vrednost (tisoč v EUR) 303.482 308.925 148.301 145.853 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 1.251 1.337 700 756 

Gospodarnost poslovanja 1,14 1,10 1,15 1,16 

Donosnost sredstev (%) 6,46 5,65 7,93 8,06 

Donosnost prihodkov (%) 8,31 7,49 13,05 13,50 

Dodana vrednost/zaposlenega (tisoč EUR) 77,9 8,1 170,1 168,4 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 35,1 35,9 44,0 45,5 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 45,1 445,7 25,9 27,0 

Delež dolga v virih sredstev (%) 30,29 27,62 19,92 16,46 

Delež kratk. obveznosti v virih sredstev (%) 12,60 14,78 9,79 7,16 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 83,95 86,61 114,06 123,74 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 68,17 66,50 86,65 76,17 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu 
v celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 28,34 30,90 16,27 16,70 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 61,80 58,66 67,58 64,39 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%)  41,79 39,69 92,51 92,24 

 
Legenda: 
* Vključena proizvodna podjetja: HSE d.o.o., DEM,d.o.o. SENG d.o.o., TEŠ d.o.o., TET d.o.o.   
**Vključena proizvodnja podjetja: Gen energija d.o.o., NEK d.o.o., SEL d.o.o., TEB d.o.o. 
 n.p. – ni podatka   
 
Vir podatkov: MG portal EPOS,  
Zbirni kazalniki : Lastni preračuni MG-DE. 
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Gospodarska družba 

Distribucija * Premogovništvo** 

Leto 2008 2009 2008 2009 

Število gospodarskih družb 5 5 2 2 

Število zaposlenih 3.582 3.588 2.212 2.014 

Delež zaposlenosti vseh gosp. družb (v %) 0,70 0,75 0,46 0,42 

Delež v dodani vrednosti vseh gosp. družb (v %) n.p. n.p. n.p. n.p. 

Neto čisti dobiček/izguba (tisoč EUR) 5.159 2.452 -7.090 -1.070 

Sredstva/podjetje (tisoč EUR) 1.408.197 1.465.786 273.009 267.148 

Število zaposlenih /podjetje 716 718 1.106 1.007 

Dodana vrednost (tisoč v EUR) 196.451 184.274 97.233 97.898 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 393 409 123 133 

Gospodarnost poslovanja 1,01 1,00 1,02 1,06 

Donosnost sredstev (%) 0,37 0,17 -2,60 -0,40 

Donosnost prihodkov (%) 0,58 0,27 -4,26 -0,62 

Dodana vrednost/zaposlenega (tisoč EUR) 54,8 51,4 44,0 48,6 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 26,7 27,4 36,5 37,5 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 48,8 53,4 82,9 77,1 

Delež dolga v virih sredstev (%) 25,30 26,75 27,98 28,18 

Delež kratk. obveznosti v virih sredstev (%) 2,85 3,39 13,25 11,79 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 76,11 72,73 69,95 69,81 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 103,89 103,15 105,78 103,30 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu 
v celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 0,06 0,19 0,00 0,00 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 85,07 85,77 52,51 49,72 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%)  23,63 23,42 31,49 32,32 

 
 
Legenda: 
* Vključena podjetja za distribucijo električne energije: Elektro Celje d.o.o., Elektro Maribor d.o.o., Elektro Primorska d.o.o., 
Elektro Ljubljana d.o.o., Elektro Gorenjska d.o.o. 
**Vključena podjetja za pridobivanje premoga Premogovnik Velenje d.d. in Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o.  
n.p. – ni podatka  
 
Vir podatkov: MG portal EPOS,  
Zbirni kazalniki : Lastni preračuni MG-DE. 
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Gospodarska družba 

Skupaj* 

Leto 2008 2009 

Število gospodarskih družb 52 52 

Število zaposlenih 11.831 11.964 

Delež zaposlenosti vseh gosp. družb (v %) 2,32 2,49 

Delež v dodani vrednosti vseh gosp. družb (v %) n.p. n.p. 

Neto čisti dobiček/izguba (tisoč EUR) 183.224 175.414 

Sredstva/podjetje (tisoč EUR) 4.838.216 4.916.617 

Število zaposlenih /podjetje 228 230 

Dodana vrednost (tisoč v EUR) 1.030.489 992.636 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 519 514 

Gospodarnost poslovanja 0,63 0,57 

Donosnost sredstev (%) 3,79 3,57 

Donosnost prihodkov (%) 2,92 2,58 

Dodana vrednost/zaposlenega (tisoč EUR) 87,1 83,0 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 42,9 42,3 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 49,2 51,0 

Delež dolga v virih sredstev (%) 42,64 41,83 

Delež kratk. obveznosti v virih sredstev (%) 26,73 26,13 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 79,24 78,65 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 94,12 92,96 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu 
v celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 14,00 13,21 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 87,98 88,15 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%)  29,51 29,20 

 
Legenda: 
* Vključena vseh 19 podjetij, ki jih upravlja država po seznamu iz tabele pod točko 1.2 
n.p. – ni podatka 
 
Vir podatkov: MG portal EPOS, IBON 
Zbirni kazalniki : Lastni preračuni MG-DE. 
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PRILOGA 2:  Podatki o poslovanju družb za leti 2008 in 2009 

 

Gospodarska družba Holding slovenske 
elektrarne d.o.o.* Gen energija d.o.o.* Elektro Celje d.d.* 

Leto 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 43.165 112.343 55.807 58.211 38.021 34.419 

Dodana vrednost/zaposlenega 415 1.040 2.232 2.007 53 48 

EBIT (tisoč EUR) 35.127 102.535 53.789 55.861 2.162 -1.961 

EBITDA  (tisoč EUR) 36.620 105.230 54.496 56.751 19.027 15.526 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) 53.756 60.234 44.115 48.517 1.505 -1.682 

Sredstva (v tisoč EUR) 1.158.781 1.176.890 464.842 507.593 242.007 254.194 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 11.142 10.897 18.594 17.503 339 355 

Gospodarnost poslovanja 1,04 1,15 1,40 1,41 1,01 0,99 

Donosnost sredstev (%) 4,67 5,16 10,15 9,98 0,64 -0,68 

Donosnost prihodkov (%) 6,56 7,88 23,56 25,11 0,95 -1,11 

Donosnost kapitala (%) 6,90 7,32 12,37 12,23 0,88 -0,99 

Delež dolga v virih sredstev (%) 30,6 28,01 19,10 18,00 29,41 33,47 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 15,0 16,76 5,61 5,25 14,96 13,00 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 83,95 86,61 102,83 111,79 81,78 76,94 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 102,9 100,17 119,98 129,12 99,58 101,49 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 29,40 31,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 82,1 82,98 78,67 73,54 86,15 86,33 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 0,27 0,24 0,15 0,13 24,10 24,26 

Povprečno število zaposlenih 104 108 25 29 714 716 

Stroški dela (tisoč EUR) 6.545 7.113 1.311 1.461 18.994 18.892 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 63 66 52 50 27 26 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 15,2 6,33 2,35 2,51 49,96 54,89 

 
Legenda:  
*  Vir podatkov: IBON 2010 
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Gospodarska družba Elektro Gorenjska 
d.d.* 

Elektro Primorska 
d.d.* 

Elektro Ljubljana 
d.d.* 

Leto 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 21.158 20.265 28.813 27.869 60.127 57.158 

Dodana vrednost/zaposlenega 57 53 58 55 52 49 

EBIT (tisoč EUR) 1.836 718 3.366 199 7.568 2.295 

EBITDA  (tisoč EUR) 11.435 10.031 15.045 12.904 30.817 26.667 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) 597 1.385 1.433 341 160 977 

Sredstva (v tisoč EUR) 185.847 195.479 197.149 209.740 446.205 480.543 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 500 513 400 417 383 410 

Gospodarnost poslovanja 1,02 1,02 1,03 1,00 1,03 1,01 

Donosnost sredstev (%) 0,33 0,007 0,74 0,17 0,03 0,21 

Donosnost prihodkov (%) 0,61 1,49 1,20 0,27 0,06 0,35 

Donosnost kapitala (%) 0,46 0,011 1,10 0,26 0,06 0,37 

Delež dolga v virih sredstev (%) 31,16 33,65 32,95 36,97 40,54 44,53 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 10,77 11,18 16,74 18,83 19,23 19,32 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 77,39 74,55 78,72 76,09 66,47 62,25 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 100,59 100,08 99,05 99,18 91,33 91,53 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 0,01 1,55 0,00 0,00 0,19 0,06 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 88,88 88,67 83,86 81,76 87,86 87,50 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 27,68 27,71 31,31 30,35 18,23 18,71 

Povprečno število zaposlenih 372 381 493 503 1.166 1.173 

Stroški dela (tisoč EUR) 9.723 10.234 13.769 14.965 29.309 30.492 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 26 27 28 30 25 26 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 45,95 50,50 47,79 53,70 48,75 53,35 

 
Legenda:  
*  Vir podatkov: IBON 2010 
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Gospodarska družba 
Elektro Maribor d.d.* SODO d.o.o.** 

Elektro Slovenija 
d.o.o.* 

Leto 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 48.331 44.562 1.348 2.395 46.997 47.234 

Dodana vrednost/zaposlenega 58 55 112 141 88 87 

EBIT (tisoč EUR) 2.960 -1.150 -16.754 633 1.130 809 

EBITDA  (tisoč EUR) 24.340 20.756 -16.377 1.082 26.150 26.042 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) 1.463 1.431 198 860 1.195 689 

Sredstva (v tisoč EUR) 321.406 325.830 56.260 75.512 470.856 477.697 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 387 399 4.688 4.418 885 875 

Gospodarnost poslovanja 1,02 0,99 1,00 1,00 1,01 1,01 

Donosnost sredstev (%) 0,46 0,44 0,35 1,14  0,26 0,15 

Donosnost prihodkov (%) 0,81 0,77 0,06 0,28 0,66 0,48 

Donosnost kapitala (%) 0,65 0,64 73,32 76,09  0,31 0,19 

Delež dolga v virih sredstev (%) 29,66 29,71 71,32 55,64 18,30 27,56 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 14,23 12,22 71,32 55,64 13,14 11,09 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 83,40 82,24 1,69 4,84 90,25 74,81 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 102,69 103,97 101,21 110,82 96,40 92,87 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 19,53 11,53 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 83,03 83,60 28,33 30,91 88,49 92,87 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 23,96 22,93 0,39 0,23 18,82 18,27 

Povprečno število zaposlenih 830 816 12 17 532 546 

Stroški dela (tisoč EUR) 23.991 23.806 674 894 20.846 21.192 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 29 29 56 52 39 39 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 49,64 53,42 50,10 37,30 44,36 44,87 

 
Legenda:  
*  Vir podatkov: IBON 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   64   

Gospodarska družba 
Borzen d.o.o.* Geoplin d.o.o.* EGS RI d.o.o.** 

Leto 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 1.406 2.127 40.435 24.743 24 9 

Dodana vrednost/zaposlenega 64 97 1.498 884 /  / 

EBIT (tisoč EUR) 57 720 36.477 21.570 6 -37 

EBITDA  (tisoč EUR) 445 1.067 38.503 22.602 30 4 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) 56 56 30.906 19.488 6 -37 

Sredstva (v tisoč EUR) 2.574 22.514 265.981 262.695 167.380 1.968 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 117 1.023 9.851 9.382 / / 

Gospodarnost poslovanja 1,02 1,32 1,10 1,07 1,03 0,62 

Donosnost sredstev (%) 2,17 0,44 12,06 7,37 0,01 -2,00 

Donosnost prihodkov (%) 2,22 1,83 7,61 6,14 21,37 -51,29 

Donosnost kapitala (%) 2,35 2,31 14,97 8,94 0,38 -3,51 

Delež dolga v virih sredstev (%) 6,33 86,82 18,47 15,44 98,91 46,17 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 6,33 86,64 15,80 12,60 98,91 46,17 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 163,59 169,20 147,59 144,34 55,87 29,74 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 163,59 172,13 175,72 166,63 121,00 125,00 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 12,79 12,18 6,35 7,10 0,00 0,00 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 57,19 6,37 54,56 58,47 1,00 44,00 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 20,65 14,22 0,23 0,26 0,02 1,74 

Povprečno število zaposlenih 22 22 27 28 0 0 

Stroški dela (tisoč EUR) 961 1.060 1.933 2.141 0 0 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 44 48 72 76 / / 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 68,35 49,84 4,78 8,65 / / 

 
Legenda:  
*  Vir podatkov: IBON 2010 
** Vir podatkov: Gospodarske družbe 
/  - izračun ni možen, ker je število zaposlenih enako 0. 
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Gospodarska družba TE -  TOL  Ljubljana 
d.o.o.* RTH d.o.o.** 

Energetika Črnomelj 
d.o.o.** 

Leto 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 19.903 25.037 20.125 24.708 104 137 

Dodana vrednost/zaposlenega 64 82 28 40 / / 

EBIT (tisoč EUR) 4.442 7.683 -7.295 -847 -4 30 

EBITDA  (tisoč EUR) 9.769 13.699 -796 3.706 103 137 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) 3.776 6.423 -7.493 -1.330 -60 3 

Sredstva (v tisoč EUR) 96.575 93.966 64.895 57.567 1.968 1.842 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 312 307 89 92 / / 

Gospodarnost poslovanja 1,08 1,12 0,83 0,98 0,99 1,08 

Donosnost sredstev (%) 4,34 6,74 -10,21 -1,48 -3,00 0,16 

Donosnost prihodkov (%) 6,83 9,18 -20,17 -3,43 -16,35 0,80 

Donosnost kapitala (%) 5,94 9,49 -14,79 -3,61 -9,84 0,49 

Delež dolga v virih sredstev (%) 32,11 24,06 27,91 32,30 69,00 66,72 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 19,38 12,38 23,77 30,54 12,10 13,46 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 101,79 114,35 2,41 2,01 32,09 34,25 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 150,45 154,86 88,16 83,44 90,69 88,83 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 0,09 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 65,49 66,10 86,53 83,24 96,60 97,18 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 50,67 62,37 27,56 30,65 82,33 81,73 

Povprečno število zaposlenih 310 306 727 623 0 0 

Stroški dela (tisoč EUR) 10.133 11.337 23.079 21.558 0 0 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 33 37 32 35 / / 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 50,91 45,28 114,68 87,25 0,00 0,00 

 
Legenda:  
*  Vir podatkov: IBON 2010 
** Vir podatkov: Gospodarske družbe. 
/  - izračun ni možen, ker je število zaposlenih enako 0. 
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Gospodarska družba 
EKOEN d.o.o.** 

Toplotna oskrba 
d.o.o.** Instalacija d.o.o.** 

Leto 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 79 65 37 42 16.605 12.615 

Dodana vrednost/zaposlenega / / / / 286 218 

EBIT (tisoč EUR) 20 6 2 4 6.922 7.298 

EBITDA  (tisoč EUR) 79 65 31 34 9.743 9.911 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) 5 0 -8 1 4.629 5.238 

Sredstva (v tisoč EUR) 1.615 1.567 815 794 42.706 41.564 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) / / / / 751 726 

Gospodarnost poslovanja 103,33 87,16 1,02 1,06 1,97 2,07 

Donosnost sredstev (%) 0,34 0,00 -0,01 0 19,00 25 

Donosnost prihodkov (%) 3,58 0,00 -0,12 0,02 32,80 37,20 

Donosnost kapitala (%) 0,61 0,00 -0,02 0,00 21,60 26,00 

Delež dolga v virih sredstev (%) 19,25 18,53 28,45 29,73 42,00 43,00 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 1,92 2,29 3,69 4,84 17,00 16,00 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 57,68 59,95 52,05 53,52 54,00 57,00 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 3,20 3,20 96,40 95,44 27,00 29,00 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 96,31 95,53 96,40 95,11 95,00 93,00 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 6,40 6,68 26,10 25,63 94,00 92,00 

Povprečno število zaposlenih 0 0 0 0 58 58 

Stroški dela (tisoč EUR) 0 0 0 0 2.065 2.049 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) / / / / 36 35 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 16,00 

 
Legenda:  
** Vir podatkov: Gospodarske družbe. 
/  - izračun ni možen, ker je število zaposlenih enako 0. 
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Gospodarska družba 
Petrol d.d.** 

Leto 2008 2009 

Dodana vrednost (tisoč EUR) 144.065 138.048 

Dodana vrednost/zaposlenega 63.437 58.844 

EBIT (tisoč EUR) 58.272 52.183 

EBITDA  (tisoč EUR) 78.984 72.738 

Čisti dobiček/izguba  (tisoč EUR) -71.146 10.662 

Sredstva (v tisoč EUR) 1.162.766 1.114.149 

Povprečna sredstva/zaposlenega (tisoč EUR) 513 485 

Gospodarnost poslovanja 1,02 1,03 

Donosnost sredstev (%) -6,12 0,96 

Donosnost prihodkov (%) -2,72 0,53 

Donosnost kapitala (%) -18,17 2,71 

Delež dolga v virih sredstev (%) 35,14 39,13 

Delež kratkoročnih obveznosti v virih sredstev (%) 66,33 64,69 

Kapitalska pokritost stalnih sredstev (%) 51,74 53,40 

Dolg. pokritost dolg. sredstev in zalog (%) 80,31 74,87 

Delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu v 
celotnih čistih prihodkih od prodaje (%) 11,81 8,59 

Delež dolg. sredstev v sredstvih (%) 69,92 72,14 

Delež proizvajalnih strojev in naprav ter druge 
opreme in naprav v dolg. sredstvih (%) 0,00 0,00 

Povprečno število zaposlenih 2.271 2.346 

Stroški dela (tisoč EUR) 65.080 65.309 

Stroški dela/zaposlenega (tisoč EUR) 29 28 

Delež stroškov dela v dodani vrednosti (%) 45,17 47,31 
 

Legenda:  
** Vir podatkov: Gospodarske družbe. 

 
 


