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I

IZVLEČEK
Gospodarska rast je povzročila poškodbe v okolju z izčrpavanjem naravnih virov in izpusti.
Zmogljivost okolja, oskrbovanje z naravnimi viri, absorpcija odpadkov in emisij ter
energetska neodvisnost so absolutne omejitve gospodarski dejavnosti človeka.
Vojne, embargo uvoza in teţave s transportom energentov so privedle do tega, da nismo
energetsko varni (nemotena oskrba z energijo dostopnih cen), zato moramo poleg izrabe
okolju prijaznejših virov OVE delati tudi na energetski neodvisnosti.
Drţave so odvisne od večine energetskih surovin. Samozadostnost drţav je moč doseči v
velikem deleţu na področju toplotne in električne energije, na področju prometa pa je to
trenutno teţko uresničljivo, ker fosilna goriva – nafta predstavlja glavni energent.
Z uporabo OVE za pridobivanje energije je moč doseči zmanjševanje emisij (Slovenija ima
zaveze iz Kjotskega protokola) in manjšo energetsko odvisnost posamezne regije, področja,
drţave. Kot članica EU imamo zavezo po zmanjševanju posegov v okolje in določeno kvoto
izrabe OVE. Zakonodaja na področju EU je stroga, subvencijska politika je ustrezna.
Slovenija ima moţnost izrabe OVE. Velik potencial je na področju hidroenergije (reke) in
biomase (gozdovi). Smo na dobri poti izrabe. Teţava so predvsem drage tehnologije izrabe
OVE, saj je cena pridobivanja energije iz fosilnih goriv dosti niţja.
Ker je pridobivanje energije iz fosilnih goriv cenejše, se njihova proizvodnja seli v drţave
tretjega sveta, kjer sta slabša okoljska zakonodaja in slabše spoštovanje okoljskih dogovorov
(omejitev izpustov CO2). Potreben je dogovor ne samo na ravni EU, ampak v svetovnem
merilu.

Prvi del magistrskega dela opisuje in prikazuje proizvodnjo ter porabo energije v svetu,
energetske projekcije, pregled EU, slovensko zakonodajo na področju subvencijskih shem in
vrste subvencij.
V drugem delu magistrskega dela sem na kratko omenil ekonomiko OVE. Podrobneje sem
analiziral podatke za obdobje 2008-2014 (Center za podpore) za podporne sheme v Sloveniji
na področju električne energije. Obdelani in analizirani so podatki po vrsti izplačil in vrsti
shem za posamezno leto ter za celotno obdobje 2008-2014. Zaključek vsebuje komentar
učinkovitosti sistema podpor v Sloveniji in kaj so po mojem mnenju ključne naloge za
doseganje cilja zmanjševanja vpliva na okolje, zlasti na področju izrabe OVE.
Ključne besede:

vplivi na okolje, energetska oskrba, samozadostnost, fosilna goriva,
OVE, subvencijske sheme, vrste izplačil, Borzen, Center za
podpore.
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ABSTRACT
Economic growth has caused damage to the environment with the depletion of natural
resources and emissions. Capacity of the environment, the supply of natural resources, waste
absorption and emission, as well as energy independence are absolute limits to the economic
activities of man.
War, embargo on imports, problems with transport of energy product, led to the fact that we are not
energy secure (uninterrupted supply of affordable energy prices), so we need not only to utilize
environmentally friendly renewable sources, but also work on energy independence.
Countries countries are dependent on imports of most energy raw materials. We can achive Selfsufficiency of the large share in the field of heat and electricity, however in the transport sector, this is
currently difficult to achieve, because fossil fuels - oil is the main energy source.
By using renewable energy sources for energy production emission reductions (Slovenia has
commitments under the Kyoto Protocol) and reduced energy dependency of individual regions, areas
of the country can be achieved. As a member of the EU we have a commitment to reduce the
environmental interventions and we have too furfill certain quota utilization of renewable energy.
Legislation in the EU's is strict, subsidy policy is appropriate.
Slovenia has the ability to use renewable energy sources. There is major potential in the area of
hydropower (rivers) and biomass (forest). With utilization we are on a good track. The problem are
particularly costly technologies using renewable energy sources, as the price of obtaining energy from
fossil fuels is much lower.
Since the production of energy from fossil fuels is cheaper and their production is outsourced to third
world countries, where the deteriorating environmental legislation is deteriorating and compliance
with environmental agreements is low (reduction of CO2 emissions), and therefore this issue requires
a global agreement not only on the level of EU.
In the first part of the Master Thesis and shown the production and consumption of energy in the
world energy projections is described, I give an overview of EU and Slovenian legislation in the field
of subsidy schemes and types of subsidies.

In the second part of the master thesis, I briefly mentioned the economics of renewable energy
sources and I further analyzed the data for the period 2008 - 2014 (Support Centre) for the
support schemes in Slovenia in the field of electricity. Processed and analyzed the data by
type of payment and the type of schemes are processed and analyzed for each year and the
entire period 2008 - 2014. The conclusion contains comments on the effectiveness of the
support system in Slovenia, and what I think are the key tasks to achieve the goal of reducing
the impact on the environment, particularly in the field of utilization OVE.
Key words:

effects on the environment, energy supply, self-sufficiency, fossil
fuels, renewable energy, types of payments, Borzen, Support centre
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III

ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE
Svetovno prebivalstvo je zaradi emisij ţe tako spremenilo ozračje, da smo ţe blizu zgornji
meji nosilnosti planeta, v določenih delih sveta pa so te meje ţe preseţene za cca 20 %.
Gospodarstvo se mora prilagoditi nosilnosti okolja z izrabo naravnih virov, porabo energije ...
Zmanjševanje emisij dosegamo, da za pridobivanje energije uporabljamo OVE. Kot je vidno
iz magistrskega dela, je kljub gospodarski rasti in večji porabi energije moč na račun OVE
zmanjšati emisije CO2, saj izraba teh virov ne pušča vidnejših posledic na okolje.
Z OVE je moč doseči tudi manjšo energetsko odvisnost in večjo samozadostnost, a le na
področju toplotne in električne energije. V transportnem sektorju pa je to trenutno teţko
uresničljivo, ker fosilna goriva, predvsem nafta, predstavljajo glavni energent. Z razvojem
električnih vozil se bo tudi v tem sektorju bistveno zmanjševala tako poraba fosilnih goriv kot
tudi izpustov CO2.

Rast slovenskega prebivalstva je stabilizirana, a je naša poraba naravnih virov in ustvarjanje
različnih oblik obremenjevanja okolja ter prostora prekomerna glede na velikost ozemlja in
število prebivalcev. Zaradi velike odvisnosti od uvoţenih surovin in energentov je za naše
gospodarstvo pomembno, da se energetska politika osredotoča na uporabo oz. izrabo OVE.
Glavni cilj energetike morata biti izkoriščanje in učinkovitejša izraba OVE z dostopnostjo
prebivalstvu.
Z ustrezno politiko, zakonodajo in subvencioniranjem proizvodnje ter porabe OVE smo na
dobri poti k zmanjšanju konvencionalnih virov in varovanju okolja.

V magistrski nalogi sem obravnaval problem spodbujanja uporabe OVE s pomočjo
subvencijskih shem. Na osnovi pregleda področja in dosedanjih študij bom poizkušal
razjasniti vprašanje o smotrnosti subvencioniranja OVE za doseganje zmanjševanja uporabe
fosilnih goriv in deleţa C02 na področju energetike.
Cilj magistrske naloge je bil ugotoviti, kako učinkovite so Podporne sheme za financiranje
proizvodnje energije iz OVE, višine teh sredstev ter kakšne so prednosti in slabosti
subvencijskih shem. V magistrski nalogi sem se osredotočil in pregledal področje subvencij v
Sloveniji pri proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE.
Za področje subvencijskih shem sem opravil pregled zakonodaje in opravil raziskavo o višini
izplačil za obdobje od leta 2009 do leta 2014. Slednje je bilo teţko izvedljivo, saj sem moral
vse podatke, pridobljene s strani Centra za podpore, ustrezno obdelati in urediti, da sem lahko
izvedel primerjavo izplačil po posameznih letih in skupnem obravnavanem obdobju. Ključno
vprašanje v magistrskem delu, ki sem ga obravnaval, je, kako učinkovite so subvencijske
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sheme pri spodbujanju izrabe OVE.
Na osnovi pridobljenih rezultatov sem podal oceno o subvencijskih shemah, njihovem
finančnem učinku in smotrnosti.

O področju energetike in pridobivanju OVE ter z njo povezanih vsebinskih poglavjih
(zakonodaja, predpisi, sporazumi, omejitve, izpusti, vpliv na okolje, financiranje ...) je bilo
napisanega veliko. Tudi na področju subvencioniranja OVE je v zadnjem obdobju več
avtorjev v člankih, raziskovalnih delih, poročilih raznih delovnih teles in agencij, v
magistrskih nalogah ... obravnavalo področje OVE v Sloveniji.
Bili so narejeni tudi ţe pregledi področja porabe, pridobivanja in proizvodnje količin OVE.
Analizirali so se tudi podatki o višini cen OVE in ostalih virih za pridobivanje energije. Bili
so narejeni izračuni za izrabo vetrne, sončne energije ..., stroški investicij, amortizacije ...

Ni pa bilo podanih jasnih utemeljitev smotrnosti subvencij v Sloveniji pri izrabi OVE in
pregledu dejanske proizvedene količine električne energije v odvisnosti z višino izplačil
podpor. Glavna tema magistrske naloge niso bile količine proizvedene energije, omenjene so
bile zgolj za predstavo trenda rasti porabe. Osredotočil sem se na višino izplačil in jih v
zadnjem poglavju analiziral ter podal zaključke.

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela. V teoretičnem delu
magistrske naloge sem preučil strokovno domačo in tujo literaturo s področja energetike (v
nadaljevanju podrobno). Pregledal sem področje subvencijskih shem v Sloveniji. Pri uvodnih
poglavjih sem se opiral na zanesljivost podatkov, pridobljenih v literaturi.

Empirični del magistrske naloge temelji na raziskavi subvencioniranja OVE. Osredotočil sem
se na zanesljivost podatkov s strani Javne agencije za energijo in Borzna – Centra za podpore.
Pridobljene podatke sem uredil in analiziral, na podlagi analize pa sem podal ugotovitve in
predloge s področja subvencioniranja OVE.

Pri izdelavi magistrskega dela je bilo potrebno preučiti subvencijske sheme v Sloveniji, podati
ugotovitve stanja tega področja in podati rešitve k izboljšanju področja, kar bi omogočalo
dosego cilja uporabe OVE z namenom zmanjševanja onesnaţenosti ozračja, doseganja boljše
učinkovitosti izrabe in energetske samozadostnosti.
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V

Pričakovano sem s pomočjo podatkov iz literature in spletnih virov dobil dovolj točnih
podatkov za pregled zakonodaje in področja subvencijskih shem v Sloveniji. Tako sem lahko
potrdil tezo o smotrnosti izrabe OVE. Edino, kar mi v magistrski nalogi ni uspelo, je zajetje
daljšega časovnega obdobja subvencijskih izplačil. Tega ni bilo moč izvesti zaradi
pomanjkljivosti podatkov, pridobljenih s strani Centra za podpore. Naj omenim, da sem za
podatke za leto 2015 zaprosil večkrat, nazadnje maja 2016, a odgovora nisem prejel. Podatki,
pridobljeni s strani Statističnega urada, Ministrstva za okolje ... se medsebojno ne ujemajo.
Razlog tiči v različnih metodologijah izračunov in načinu zajemanja podatkov.
S svojimi ugotovitvami in predlogi bi rad pripomogel k večji izrabi OVE. Tukaj ciljam
predvsem na gospodinjske odjemalce, in sicer, da se uporaba OVE ne izplača samo s področja
varovanja okolja in energetske neodvisnosti, temveč da je tovrstna energija tudi na daljši rok
za posameznika cenovno ugodnejša ob upoštevanju zakonodaje in omejevanja izpustov CO2.
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

Africa: Afrika,
ARSO: Agencija republike Slovenije za okolje,
Asia: Azija,
Billion tonnes CO2: milijarda ton CO2,
Biofuels and waste: biogoriva in odpadki,
Buildings and agriculture: stavbe in kmetijstvo,
Bunkers: skladišča (so rezerve goriv na mednarodnih letališčih in pomorskih skladiščih),
China: Kitajska,
CO: ogljikov monoksid,
Coal: premog,
CO2: ogljikov dioksid,
CP: Center za podpore,
Direktiva OVE: direktiva 2009/28/ES z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije
iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES,
ECA (European Court of Auditors): Evropsko računsko sodišče,
EEPR: Evropski energetski program za oţivitev,
Emissions by region: emisije po regijah,
Emissions per capita: emisije na prebivalca,
ESRR: Evropski sklad za regionalni razvoj,
ESS (Energy System Storage): sistem za skladiščenje energije,
ETS (EU Emission Trading Scheme): shema za trgovanje z emisijami EU,
EU: Evropska unija,
EZ: energetski zakon,
Fossil thermal: toplota fosilnih ogljikovodikov,
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GW, MW, kW: gigavat/megavat/kilovat,
GWh, MWh, kWh: gigavatna/megavatna/kilovatna ura,
Hydro: vodna energija,
IEA (International Energy Agency): Mednarodna agencija za energijo (OECD),
IEE: inteligentna energija za Evropo,
Industry: industrija,
KE: končna energija,
KS: kohezijski sklad,
Middle East: Bliţnji vzhod,
Mt: milijon ton,
Natural gas: zemeljski plin,
NGL (natural gas liquid): utekočinjen zemeljski plin,
NEP: nacionalni energetski program,
Non-energy use: neenergetska poraba,
Non-OECD Americas: drţave Amerike, ki niso članice OECD,
Non-OECD Europe and Eurasia: drţave Evrope in Evroazije, ki niso članice OECD,
NPS (New Policies Scenario): scenariji, ki temeljijo na politiki preučevanja,
450S (450 Scenario): scenarij, ki temelji na prepričanju podnebne politike iz leta 2013 po
dolgoročni stabilizaciji svetovnih emisij toplogrednih plinov CO2 na vrednost 450 ppm. To bi
omejilo povečanja globalne povprečne temperature za 2°C,
Nuclear: jedrska energija,
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development): Organizacija za
gospodarsko sodelovanje in razvoj,
Oil: gorivo,
OP: obratovalna podpora,
Other: ostalo (vključuje geotermalno energijo, sončno energijo, veter in toploto),
OVE: obnovljivi viri energije,

Mehle, M. 2016. Podporne sheme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL, NTF, Odd. za geotehnologijo in rudarstvo.

XVII

Renewables growth 2012 to 2035: rast obnovljivih virov energije od leta 2012 do leta 2035,
Renewables share of power: deleţ obnovljivih virov energije,
SO2: ţveplov dioksid,
Slovenia Environmental Public Found: Slovenski okoljski javni sklad,
SPTE: soproizvodnja toplotne in električne energije,
TGP: toplogredni plini,
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tone nafte. Toe je računska enota, ki se uporablja v glavnem za prikazovanje rabe energije v
energetskih bilancah. 1 toe = 41,868 GJ,
Tonnes CO2: tone CO2,
TPES: oskrba z energijo,
URE: učinkovita raba energije,
Zagotovljena odkupna cena: mehanizem politike, namenjen pospeševanju naloţb v
tehnologije na področju energije iz obnovljivih virov, na podlagi katerega se proizvajalcem
energije iz obnovljivih virov ponudijo dolgoročne pogodbe; običajno temelji na stroških
proizvodnje pri posamezni tehnologiji,
ZEP: Zero Emission Technology Platform,
ZO: zagotovljen odkup
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UVOD

Ţelja po gospodarski rasti (povečanju kakovosti ţivljenja) in povečanju dobička je v
zgodovini človeštva povzročala okoljske poškodbe z izčrpavanjem naravnih virov in izpusti v
okolje.
Gospodarska rast je v zadnjih stotih letih stopnjevala degradacijo okolja, ki pa je negativno
vplivala na gospodarstvo in kakovost ţivljenja.
Gospodarstvo se mora prilagoditi nosilnosti okolja. Zmogljivost okolja, oskrbovanje z
naravnimi viri, absorpcija odpadkov in emisij ter energetska neodvisnost so absolutne
omejitve gospodarski dejavnosti človeka.
Če se človeštvo ne bo bolj zavzeto trudilo z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov in
hkratnega prilagajanja na podnebne spremembe, naj bi naraščajoči stroški podnebnih
sprememb znašali celo med 5-20 % svetovnega BDP na leto (STERN, N.).
Zmanjševanje emisij (Slovenija ima zaveze iz Kjotskega protokola) je moč doseči z uporabo
OVE za pridobivanje energije.

Vojne, embargo uvoza in teţave s transportom energentov so prevedle do tega, da nismo
energetsko varni (nemotena oskrba z energijo dostopnih cen). Ker v današnjem
globaliziranem svetu energetskega jamstva ni, so se še dodatno spodbudile teţnje narodov k
energetski samozadostnosti (Energy Self-sufficiency).
Drţave so odvisne od večine energetskih surovin. Premog, zemeljski plin, biomasa in uran so
pomembni za proizvodnjo električne energije, medtem ko nafta in njeni proizvodi
prevladujejo v transportnem sektorju. Samozadostnost drţav (vsi si ţelimo biti energetsko
neodvisni) je moč v velikem deleţu doseči na področju toplotne in električne energije, na
področju prometa pa je to trenutno teţko uresničljivo, ker fosilna goriva – nafta predstavlja
glavni energent. Z OVE je moč doseči tudi manjšo energetsko odvisnost posamezne regije,
področja, drţave.

Zaradi velike odvisnosti Slovenije od uvoţene energije je za naše gospodarstvo pomembno,
da se energetska politika osredotoča na izrabo OVE, sočasno pa bi pripomogli k zmanjševanju
globalnega onesnaţevanja in posledičnih podnebnih sprememb.

Energetika je področje, ki se ukvarja z razvojem, izkoriščanjem in učinkovitejšo izrabo
novih virov energije. Omogoča dostopnost energije širšemu prebivalstvu.
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Da pa bi spodbujali takšno energetsko področje, morajo posamezne drţave, mednje spada tudi
Slovenija, zagotavljati tudi ustrezne finančne spodbude. Z ustrezno politiko in
subvencioniranjem proizvodnje in rabe OVE smo na dobri poti k zagotovitvi zadostne
energetske oskrbe in zmanjšanju konvencionalnih virov, ki enormno povečujejo izpuste C02.
Tako bom v magistrski nalogi obravnaval problem spodbujanja uporabe OVE s pomočjo
subvencijskih shem.

V magistrski nalogi bom v začetnih poglavjih na kratko predstavil področje energetike, ki je
zelo pomembna, saj brez nje ni ţivljenja, razvoja in napredka. Nakazal bom tudi, kakšne so
energetske projekcije in kako se je energetski trg razvijal v zadnjem obdobju. S pomočjo
grafičnega dela bom preletel po posameznih virih energetske potrebe, proizvodnjo in porabo.
Osredotočil se bom na pregled področja subvencij v Sloveniji pri proizvodnji okolju prijazne
energije. Na kratko bom omenil ekonomiko OVE. Magistrsko delo bom zaključil z analizo
podpornih shem v Sloveniji na področju električne energije. Pridobljene podatke o izplačilih s
strani Centra za podpore sem obdelal in prikazal v tabelah. S pomočjo grafov sem prikazal in
opisal subvencije v obdobju med 2008 do 2014.
Na osnovi pridobljenih rezultatov bom podal oceno o subvencijskih shemah, njihovem
finančnem učinku in smotrnosti. Pokomentiral bom, kako učinkovit je sistem podpor v
Sloveniji in kaj so po mojem mnenju ključne naloge za doseganje cilja zmanjševanja vpliva
na okolje na področju izrabe OVE.

GLOBALNO O ENERGIJI
Razvrščanje energetskih virov

Slika 1: Razvrščanje energij (Primarne energije in njihova raba).
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Primarna energija
V energetiki je primarna energija vedno mišljena kot energija (sončna, gravitacijska,
geotermalna ...), ki jo izkorišča človek. Te energije so v naravi na razpolago v svoji prvotni
obliki in še niso doţivele nobene tehnične pretvorbe. Največkrat jih imenujemo kar po
energentih, torej nosilcih primarne energije: vodna energija, sončna energija, energija fosilnih
goriv ... (Primarne energije in njihova raba).
Razlikujemo:
 vrsto primarne energije (notranja energija premoga, biomase, kinetična energija vetra,
energija radioaktivnih snovi, sončna energija, potencialna energije vode ...),
 nosilec primarne energije (premog, les, veter, naravni uran, sončno sevanje, voda ...),
 vir primarne energije (nahajališče premoga, gozd (drva), vetrovna pokrajina,
nahajališče uranove rude, obsevanost zemeljske površine, reka ...).

Fosilna goriva ali mineralna goriva so goriva, ki vsebujejo ogljikovodike.
Neobnovljive oblike primarne energije (Primarne energije in njihova raba) so:
 jedrska energija,
 notranja, kemično vezana energija fosilnih goriv,
 kemično vezana energija odpadkov.
Obnovljiv vir energije (OVE) je energija iz obnovljivih nefosilnih virov.

Obnovljive oblike primarne energije (Primarne energije in njihova raba) so:
 sončna energija:
◦ direktna vpadla sončna energija (sprejemniki toplote, sončne celice (fotovoltaika –

neposredna pretvorba svetlobe v električno energijo)),
◦ indirektna vpadla sončna energija (biomasa, geodetska potencialna energija vodnih

mas, energija vetra, energija morja: morskih tokov, valov),
 kalorična notranja energija zemeljske skorje (geotermalna voda),
 gravitacijska energija (energija bibavice).
Energija iz OVE je pomembna za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšuje
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odvisnosti od konvencionalnih (fosilnih) goriv in uvoţene energije ter zmanjšuje emisije
toplogrednih plinov.

Statistični podatki svetovne energije
Podatke o dogajanju na svetovnem trgu z energijo zbirajo, urejajo in podajajo v obliki grafov
in tabel različne inštitucije. Podatki, ki jih zajamejo, nam s pomočjo grafov prikaţejo, kako
so se v preteklosti gibale posamezne količine energentov v odvisnosti od stopnje rasti in
razvoja industrije ter prebivalstva. Tako urejeni in pregledni podatki za preteklost in sedanjost
nam na podlagi smernic in kazalcev lahko prikaţejo obete za prihodnost.

Graf 1: Energetska oskrba včeraj, danes in jutri (Vrste energij in energijske pretvorbe).

Gornji graf prikazuje, da se količine potrebne energetske oskrbe strmo povečujejo. Smernice
kaţejo, da se bo poraba primarne energije od leta 2016 do leta 2060 povečala za več kot 100
%, to je za več kot v obdobju od leta 1900 do leta 2016. Razloga sta hitra gospodarska rast in
povečevanje števila prebivalcev. Tega trenda ni mogoče ustaviti, vidimo pa lahko, kot kaţe
projekcija, da se bodo količine uporabe fosilnih goriv zmanjševale, OVE pa bo v velikem
porastu, kar je dobro za področje zmanjševanja izrabe naravnih virov – posegi v okolje in
izpustov CO2.
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Graf 2: Porazdelitev predvidene porabe primarne energije v % (Vrste energij in energijske
pretvorbe).
Graf 2 prikazuje, kako se bo v primerjavi s povečanjem števila prebivalstva v prihodnosti
porazdelila poraba primarne energije določenih virov. Kot je razvidno, se bo deleţ fosilnih
goriv zmanjševal, deleţ OVE pa povečeval. Razpon pa bo doţivela energija, pridobljena s
fizije in fuzije. Medtem ko se bo deleţ nafte in zemeljskega plina občutno zmanjšal, pa do
občutnega zmanjšanja deleţa porabe premoga ne bo prišlo.

Med večje in zelo uveljavljene inštitucije, ki upravljajo s statističnimi podatki s področja
energije, spada Mednarodna agencija za energijo (IEA).

Mednarodna agencija za energijo
Mednarodna agencija za energijo (IEA) je bila ustanovljena v novembru leta 1974. Agencija,
ki je samostojen organ znotraj Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je
priznana kot svetovno najbolj verodostojen vir statističnih podatkov s področja energije.
Slovenija ne spada med drţave članice IEA.
Njene letne študije energentov nafte, zemeljskega plina, premoga, električne energije in OVE
so nepogrešljivo orodje za oblikovalce energetske politike, tako podjetij kot posameznikov
(2014 Key World Energy STATISTICS).
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Zbiranje in analiza statističnih podatkov je eden od pomembnih IEA področij:
 pripravlja načrte, ki varujejo drţave članice zoper večja tveganja v oskrbi z nafto,
 usklajuje nacionalna prizadevanja za ohranjanje energije in razvoj pridobivanja
alternativnih virov energije, prizadeva si za boj proti onesnaţevanju in podnebnim
spremembam,
 objavlja podatke o dogajanju na svetovnem energetskem trgu in spodbuja stabilno
mednarodno trgovino z energijo.

Podatki, ki jih podaja agencija, se nanašajo na naslednja področja energetske politike:
 oskrbo z energijo,
 predelavo goriv in proizvodnjo energije,
 porabo energije,
 energetske bilance,
 cene goriv in energije,
 izpuste strupenih plinov (onesnaţenost ozračja in okolja),
 energetiko v prihodnje (obeti),
 energetske kazalnike.

Proizvodnja energije sveta
Graf 3 nazorno kaţe, kako se je med leti 1971 in 2012 svetovna oskrba z energijo iz 6.106
Mtoe povečala za več kot 100 % na 13.371 Mtoe (graf 4) in se še povečuje. Količine vseh
virov so naraščale. Izrazito so naraščala fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin), ki so se
v omenjenem obdobju podvojila iz vrednosti 5.000 Mtoe na 10.000 Mtoe. Če bo oskrba
sledila trendu, kot ga prikazuje graf 3, menim, da bo leta 2020 oskrba blizu 20.000 Mtoe, zato
je potrebno spodbujati oskrbo energije iz virov OVE.
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Coal: premog, Oil: gorivo, Natural gas: zemeljski plin, Nuclear: jedrska energija, Hydro: vodna energija,
Biofuels and waste: biogoriva in odpadki, Other: ostalo (vključuje geotermalno energijo, sončno energijo, veter
in toploto). (1 toe = 41,868 GJ).

Graf 3: Svetovna skupna oskrba z energijo posameznih goriv med leti 1971-2012 (Mtoe)
(2014 Key World Energy STATISTICS, IEA).

V okvirju je podana količina (Mtoe, 1 toe = 41,868 GJ) skupne porabe primarne energije v letu 1973 in 2012.

Graf 4: Deleži posameznega goriva v svetu pri oskrbi z energijo v letih 1973 in 2012 (Mteo)
(2014 Key World Energy STATISTICS, IEA).
Iz Grafa 4 je razvidno, da se je med letoma 1973 in 2012 deleţ fosilnih goriv povečeval
(zemeljski plin, jedrska energija, premog). Deleţ nafte je v primerjavi z ostalimi fosilnimi
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gorivi iz 46,1 %, kar je skoraj polovica celotne oskrbe z energijo, padel na 31,4 %, kar je
slaba tretjina celotne oskrbe z energijo. Skupna proizvodnja energije vseh virov se je iz 6.106
Mtoe povečala na 13.371 Mtoe. Posamezni deleţi so razvidni iz grafa 4. Povečal se je tudi
deleţ OVE (vodna energija, geotermalna energija, sončna energija, veter in toplota), in sicer
skupno iz 1,9 % na 3,5 %. Raven izrabe biogoriva in odpadkov se je zmanjšala za 0,5 %.
Menim, da je potrebno tako z zakonodajo kot tudi s finančnimi spodbudami povečati deleţ
OVE, zmanjšati pa rast porabe fosilnih goriv, zlasti zemeljskega plina in premoga.

Končna poraba energije v svetu

Coal: premog, Oil: gorivo, Natural gas: zemeljski plin, Nuclear: jedrska energija, Hydro: vodna energija,
Biofuels and waste: biogoriva in odpadki, Other: ostalo (vključuje geotermalno energijo, sončno energijo, veter
in toploto). (1 toe = 41,868 GJ).

Graf 5: Skupna svetovna končna poraba posameznih goriv med leti 1971 in 2012 (Mtoe)
(2014 Key World Energy STATISTICS, IEA).

Graf 5 kaţe, da je poraba energije, pridobljene iz posameznega vira, manjša od proizvodnje
energije iz posameznega vira (graf 3). Najbolj v primerjavi med grafoma 3 in 5 izstopa
premog, ker je proizvodnja energije iz tega vira dosti večja kot sama poraba. V letu 1973 je
bila poraba energije iz premoga 500 Mtoe, pri čemer je bila proizvodnja 1500 Mtoe. V letu
2012 pa je poraba energije iz premoga 1000 Mtoe in proizvodnja 3000 Mtoe. To kaţe, da bi se
lahko proizvodnja energije iz premoga zmanjšala za 300 %. Naravne zaloge bi se s tem
povečale za daljše obdobje, emisije bi se zmanjšale tudi za 300 %, če gledamo ta vir.
Prepričan sem, da bi se lahko porabilo bistveno manj fosilnih goriv, sočasno pa bi se
povečevala poraba OVE s finančno pomočjo, ker je proizvodnja energije iz fosilnih goriv v
tem trenutku glede na svetovno ceno dosti niţja in ekonomsko bolj upravičena. Deleţi ostalih
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virov se v obdobju povečujejo.

Graf 6: Deleži skupne svetovne končne porabe posameznih goriv v letih 1971 in 2012 (Mtoe)
(2014 Key World Energy STATISTICS, IEA).

Graf 6 kaţe deleţ porabe energije posameznega vira v letih 1973 in 2012. Sama poraba se je v
letu 1973 povečala iz 4.672 Mtoe na 8.979 Mtoe v letu 2012. Deleţi porabljene energije iz
OVE so naraščali. Deleţ zemeljskega plina je iz 14,0 % v letu 1973 narastel na 15,2 % v letu
2012, deleţa nafte in premoga pa sta se v primerjavi z letom 1973 zmanjšala za 7,5 % oz. 3,6
%.
Če pogledamo grafa 4 in 6, je razlika med proizvedeno in porabljeno energijo v letu 1973
znašala 1.434 Mtoe, v letu 2012 pa 4392 Mtoe, kar je za 300 % več. Večja proizvodnja od
porabe vpliva na manjšo ceno energije, posledično pa povečuje izrabo naravnih virov in
onesnaţuje okolje, kar je slabo. Na ceno energije se da vplivati z večanjem deleţa
proizvedene OVE.

Proizvodnja energije EU
EU letno proizvede okoli 7 % svetovne energije. Količina proizvedene energije se je od leta
2000 (940,4 Mtoe) do leta 2011 (801,2 Mtoe) zmanjšala kljub povečani porabi. Razlog tiči v
izčrpanju surovin in njihovem neekonomičnem pridobivanju. Spodnja tabela prikazuje
proizvodnjo primarne energije v EU med leti 2000 in 2011 (BUDNA, J. in BUDNA, M.).
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Tabela 1: Skupna proizvodnja primarne energije EU-27 v Mtoe (2000−2011) (BUDNA, J. in
BUDNA, M.; (Eurostat 2013)).
Leto
EU-27

2000
940,4

2001
940,8

2002
939,7

2003
931,4

2004
928,3

2005
896,8

2006
877,9

2007
856,7

2008
850,1

2009
831,1

2010
801,2

2011
813,6

Tabela 2 prikazuje, kolikšen je bil deleţ proizvedene energije po posameznih virih v letih
2000 in 2011.

Tabela 2: Proizvodnja primarne energije po virih EU-27 v Mtoe (2000 in 2011) (BUDNA, J.
in BUDNA, M.; (Eurostat 2013)).
Vrsta vira
EU - 27
Premog
Nafta
Zemeljski plin
Jedrska energija
Obnovljivi viri
Ostalo

2000
940,4
213
172,8
207,8
243,8
96,4
6,6

Deleţ %
100
22,6
18,4
22,1
25,9
10,3
0,7

2011
801,2
166,5
84,6
140,2
234
162,3
13,6

Deleţ %
100
20,8
10,6
17,5
29,2
20,2
1,7

Graf 7: Proizvodnja primarne energije po virih EU-27 (2000 in 2011) (BUDNA, J. in
BUDNA, M.; (Eurostat 2013)).

V letu 2000 (podatki iz grafa 7) je največji deleţ v proizvodnji energije imela jedrska energija
25,9 %, sledijo premog 22,6 %, zemeljski plin 22,1 %, nafta 18,4 % in OVE 10,3 %. V letu
2011 je porasel deleţ jedrske energije na 29,2 %, deleţi ostalih fosilnih goriv (premog, nafta
in zemeljski plin) pa so se skupno zmanjšali za 14,2 %. Deleţ OVE se je povečal za 96 % (iz
10,3 % (leto 2000) na 20,2 % (leto 2011)). Slovenija je v tem obdobju proizvedla v letu 2000
3,085 Mtoe (0,33 %) in v letu 2011 3,748 Mtoe (0,47 %).
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Poraba energije v EU
Poraba energije v EU je v letu 2011 znašala 1.697,7 Mtoe, kar je manj od leta 2000, ko je bila
poraba 1.724,9 Mtoe. Leta 2000 je bila največja porabnica Nemčija 343,622 Mtoe (19,9 %),
najmanj pa je porabila Malta 0,799 (0,1 %). Slovenija je porabila 6,426 Mtoe (0,4 %). Leta
2011 je bila največja porabnica ponovno Nemčija 316,310 Mtoe (18,6 %), najmanjša pa
ponovno Malta 1,127 Mtoe (0,1 %). Slovenija je porabila 7,267 Mtoe (0,4 %). Nemčiji sledijo
Francija, Velika Britanija in Italija v povprečju med 11 in 15 % (BUDNA, J. in BUDNA, M.).

Tabela 3: Skupna bruto domača poraba primarne energije EU-27 v Mtoe (2000−2011)
(BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Eurostat 2013)).
Leto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EU-27

1.724,9

1.763,7

1.758,1

1.799,1

1.820,3

1.824,8

1.825,8

1.808,9

1.801

1.702,1

1.759,4

1.697,7

Tabela 4: Skupna bruto poraba energije EU-27 v Mtoe, po virih (2000 in 2011) (BUDNA, J.
in BUDNA, M.; (Eurostat)).

EU - 27
Premog
Nafta
Zemeljski plin
Jedrska energija
Obnovljivi viri
Ostalo

2000
1.724,9
320,8
661,4
393,7
243,8
96,8
8,4

Deleţ %
100
18,6
38,3
22,8
14,1
5,6
0,6

2011
1.697,7
285,5
597,9
397,5
234
169
13,8

Deleţ %
100
16,8
35,2
23,4
13,8
10
0,8

Graf 8: Delež energetskih virov v bruto domači porabi energije EU-27 (2000 in 2011)
(BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Eurostat 2013)).
V letu 2000 (podatki iz grafa 8) so največji deleţ v porabi energije imeli nafta in njeni
proizvodi z 38,3 %, sledijo zemeljski plin z 22,8 %, trda goriva (premog) z 18,6 %, jedrska
energija s 14,1 % in OVE s 5,6 %. V letu 2011 je porasel deleţ zemeljskega plina na 23,4 %,
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deleţi ostalih fosilnih goriv (premog, nafta in jedrska energija) pa so se skupno zmanjšali za
5,2 % iz 71 % v letu 2000 na 65,8 % v letu 2011. Deleţ OVE se je v enakem obdobju
povečal iz 5,6 % na 10,0 %.
Proizvodnja energije v Sloveniji
V Sloveniji je bilo leta 2012 proizvedeno 0,5 % vse proizvedene energije v EU. Spodnja
tabela prikazuje količino skupne proizvedene primarne energije v Sloveniji med leti 2000 in
2012. Količina proizvodnje je vse do leta 2011 naraščala, leta 2012 pa je bila proizvodnja
manjša in je znašala 3,505 Mtoe.

Tabela 5: Skupna proizvodnja primarne energije Sloveniji v Mtoe (2000−2012) (BUDNA, J.
in BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).
Leto
SLO

2000 2001 2002
3,151 3,210 3,321

2003 2004 2005
3,268 3,460 3,497

2006 2007 2008 2009
3,446 3,457 3,652 3,665

2010 2011
3,727 3,763

2012
3,505

Tabela 6 prikazuje proizvodnjo primarne energije po virih v Sloveniji. Največji deleţ imata
jedrsko gorivo 1,24 Mtoe in trda goriva (premog) 1,115 Mtoe, sledijo OVE, ki skupaj z
odpadki daje 27,7 %, kar je 0,788 Mtoe.
Slovenija proizvaja trdna goriva, jedrsko energijo in OVE. Zemeljski plin praktično v celoti
uvozi, saj je deleţ proizvodnje v letu 2012 0 %. V letu 2012 se je deleţ proizvodnje jedrske
energije v primerjavi z letom 2000 povečal za 0,2 Mtoe.

Tabela 6: Proizvodnja primarne energije po virih v Sloveniji v Mtoe (2000 in 2012) (BUDNA,
J. in BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).

Slovenija
Trda goriva
Nafta
Zemeljski plin
Jedrska energija
Obnovljivi viri

Pomembno je povečanja deleţa OVE.

2000
3,150
1,115
0,0016
0,0057
1,241
0,788

Deleţ %
100
35,4
0,1
0,2
39,3
25

2012
3,505
1,093
0
0
1,440
0,971

Deleţ %
100
31,2
0
0
41,1
27,7
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Graf 9: Proizvodnja primarne energije po virih v Sloveniji – delež virov v % (2000 in 2012)
(BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).

Graf 9 kaţe, da letno v Sloveniji proizvedemo primarno energijo iz treh virov. Leta 2000 je
bilo razmerje sledeče: 39,3 % jedrska energija, 35,4 % trda goriva (premog) in 25,0 % OVE
(hidroenergija). V letu 2012 je bilo razmerje sledeče: 41,1 % jedrska energija, 31,2 % trda
goriva (premog) in 27,7 % OVE (hidroenergija). Deleţ OVE in jedrske energije se je povečal,
deleţ trdih goriv pa zmanjšal.
V Sloveniji narašča deleţ energije, proizvedene iz OVE, predvsem na račun hidroenergije.
Njena količina zavisi predvsem od količine padavin v posameznem letu. Imamo pa še veliko
rezerve na področju OVE, zlasti kar se tiče izrabe hidroenergije na Savi in Muri ter biomasa.

Poraba energije v Sloveniji
Energetska bilanca Slovenije za leto 2012 pravi, da je bila poraba sledeča: naftni proizvodi
33,8 %, jedrska toplota 21,9 %, trdna goriva 19,6 % in OVE 13,4 %.
Tabela 7 prikazuje končno porabo energije v Sloveniji. Od leta 2000 do 2008 je naraščala, leta
2009 je sledil padec. Ponovna je začela rasti do leta 2012, ko doseţe 5,003 Mtoe.

Tabela 7: Končna poraba energije v Sloveniji v Mtoe (2000−2011) (BUDNA, J. in BUDNA,
M.; (Statistični urad RS 2013)).
Leto
Količina

2000
4,568

2001
4,691

2002
4,677

2003
4,862

2004
4,998

2005
5,096

2006
5,145

2007
5,145

2008
5,436

2009
4,940

2010
5,059

2011
5,003
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V tabeli 8 in grafu 10 je prikazan deleţ posameznega energetskega vira v končni porabi
energije za leti 2000 in 2011. Zmanjšal se je deleţ porabe zemeljskega plina in toplote.
Pojavila se je poraba geotermalne in sončne energije. Predstavlja pribliţno slab 1 % deleţa.

Tabela 8: Skupna končna poraba po virih v Sloveniji v 1000 toe in delež v % (2000 in 2011)
(BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).
Vrsta vira
SLO skupaj
Trda goriva
Naftni proizvodi
Zemeljski plin
Geotermalna energija
OVE in odpadki
Električna energija
Toplota

2000
4,568
0,081
2,248
0,692
/
0,435
0,917
0,195

Deleţ %
100
1,8
49,2
15,1
0
9,5
20,1
4,3

2011
5,003
0,058
2,495
0,586
0,044
0,534
1,094
0,193

Deleţ %
100
1,2
49,9
11,7
0,8
10,7
21,9
3,8

Graf 10: Struktura končne porabe energije po virih v Sloveniji (2000 in 2012) (BUDNA, J. in
BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).

Struktura končne porabe energije (graf 10) kaţe, da se je tako v letu 2000 kot tudi v letu 2012
porabilo največ naftnih proizvodov, sledijo električna energija, zemeljski plin, trda goriva,
toplota in OVE.
V letu 2012 je bila poraba energije sledeča: industrija 25 %, promet 39,7 % in ostala poraba
35,3 % končne energije.
Energetsko stanje v Sloveniji je solidno. Deleţ OVE se povečuje, teţavo predstavlja le 100 %
odvisnost od naftnih derivatov na področju prometa. Na področju energetike se z večanjem
OVE da zmanjšati deleţ fosilnih goriv, onesnaţenost s CO2 in zagotoviti boljšo energetsko
odvisnost drţave.
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ENERGETSKE PROJEKCIJE IN CILJI EU

Obeti za svetovno oskrbo z energijo

NPS (New Policies Scenario): Scenariji, ki temelji na politiki preučevanja, 450S (450 Scenario): Scenarij, ki
temelji na prepričanju podnebne politike iz leta 3013 po dolgoročni stabilizaciji svetovnih emisij toplogrednih
plinov CO2 na vrednost 450 ppm. To bi omejilo povečanje globalne povprečne temperature za 2°C. Non-energy
use: neenergetska poraba, Industry: industrija, Buildings and agriculture: stavbe in kmetijstvo.

Graf 11: Predvideni deleži skupne končne porabe energije po posameznih sektorjih v letu
2035 (Mtoe) (2014 Key World Energy STATISTICS, IEA).

Graf 11 na podlagi dosedanjih podatkov kaţe, kakšna je projekcija porabe energije v % po
posameznem viru v letu 2035, in sicer po dveh različnih scenarijih (NPS in 450). Po prvem
NPS scenariju, ki temelji na preučenih dosedanjih podatkih, bo poraba energije v letu 2035
znašala 12.001 Mtoe, po drugem, scenariju 450, ki temelji na okoljski politiki, bo poraba
energije v letu 2035 znašala 10.442 Mtoe, kar je za 1.559 Mtoe manj. To le kaţe, kako
pomembna je skupna politika pri doseganju podnebne politike s povečevanjem izrabe OVE in
zmanjševanju porabe fosilnih goriv.
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NPS (New Policies Scenario): Scenariji, ki temelji na politiki preučevanja, 450S (450 Scenario): Scenarij, ki
temelji na prepričanju podnebne politike iz leta 3013 po dolgoročni stabilizaciji svetovnih emisij toplogrednih
plinov CO2 na vrednost 450 ppm. To bi omejilo povečanje globalne povprečne temperature za 2°C.

Graf 12: Obeti za svetovno oskrbo z energijo po posameznih deležih goriv do leta 2035
(Mtoe) (2014 Key World Energy STATISTICS, IEA).

Graf 12 kaţe po letih (1990, 2012, 2020, 2025, 2030 in 2035) deleţ porabe posameznega vira
energije po obeh scenarijih (NPS in 450). Po NPS scenariju bo deleţ porabe energije po
posameznem viru z leti višji, kot po scenariju 450. Če pogledamo posamezna scenarija, se bo
poraba po NPS scenariju povečevala z leti, poraba po scenariju 450 pa bo od leta 2020 do
2035 ostala na enaki ravni.

Obeti za Slovenijo
V Sloveniji je posamezni deleţ energije, ki jo pridobimo iz fosilnih goriv in OVE, prikazan v
spodnji tabeli 9 (podatki so za leto 2013). Prikazana sta tudi grafa porabe OVE in fosilnih
goriv za preteklo obdobje med leti 1992 in 2011.
Podani sta tudi vrednost izpustov CO2 in količina proizvedenih radioaktivnih odpadkov.
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Tabela 9: Skupna preostala sestava proizvodnih virov za leto 2013 (Agencija za energijo):
VRSTA GORIVA
Fosilna goriva:
- premog in lignit,
- zemeljski plin,
- naftni derivati,
- nedoločljivo.
Jedrsko gorivo:
Obnovljivi viri:
- vodna energija,
- sončna energija,
- lesena biomasa,
- geotermalna energija,
- veter,
- bioplin,
- odlagališčni plin,
- plin iz komunalnih čistilnih naprav,
- bioplin,
- nedoločljivo.
SKUPAJ:

DELEŢ
58,04 %
44,73 %
6,86 %
0,14 %
6,31 %
33,04 %
8,92 %
4,52 %
1,89 %
1,04 %
0,70 %
0,41 %
0,19 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,11 %
100,00 %

Tabela 9 kaţe, da je Slovenija energetsko zelo odvisna od fosilnih goriv. Deleţ fosilnih goriv
je v letu 2013 znašal 58,04 % in deleţ jedrskega goriva 33,04 %. Le 8,92 % energije smo
pridobili iz OVE. Podatek kaţe, da je deleţ OVE majhen glede na to, da imamo dosti
vodotokov, iz katerih pridobivamo vodno energijo. Deleţ vodne energije je le 4,52 %. Nekaj
premoga pridobimo sami, večino pa skupaj z ostalimi fosilnimi viri uvozimo. To kaţe, da je
Slovenija zelo odvisna od uvoţenih reagentov. To je deleţ za celotni energetski trg.
Če se omejimo na pridobivanje električne energije, slednjo pridobivamo v tretjinskih deleţih
iz naslednjih virov: vodna energija, jedrska energija in energija iz termoelektrarn.

Graf 13: Skupna raba energije po gorivih (Statistični urad Republike Slovenije, 2012; Institut
Jožef Stefan, 2012).
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Graf 13 kaţe porazdelitev deleţa porabljene energije po posameznih gorivih. Večji deleţ goriv
(cca. 90 %) sestavljajo premog, nafta, zemeljski plin in jedrska energija. V letu 1992 je poraba
energije v Sloveniji znašala 5.400 ktoe (od tega 4.800 ktoe predhodno omenjena goriva). Leta
2012 je poraba energije znašala 7.200 ktoe (od tega 6.200 ktoe predhodno omenjena goriva).
Deleţ OVE se je od leta 1992 do leta 2012 povečal za 400 ktoe (iz 600 ktoe na 1000 ktoe).
Poraba energije od leta 2004 dalje se giblje letno okoli cca. 7.000 ktoe.

Kot sem omenil, je Slovenije zelo odvisna od uvoza goriv. Morebitne podraţitve energije in
vedno večja odvisnost od uvoza ogroţajo zanesljivost oskrbe z energijo in konkurenčnost
celotnega gospodarstva, zato je potrebno, da so posamezne drţave energetsko neodvisne, da
lahko vsaj zadostujejo s količino proizvodnje potrebni količini porabe (Energija, Dejavnosti
EU).
Sočasno je potrebno zmanjšati izpuste CO2 (omejitev podnebnih sprememb) z uporabo OVE.
Pričeti je potrebno z večjimi vlaganji v energetsko infrastrukturo.

Na podlagi dosedanjih podatkov (graf 14) porabe energije, energetskega plana rabe energije in
gospodarskega scenarija razvoja za prihodnje se pričakuje nadaljnja rast porabe končne
energije (KE).
Do leta 2020 se bo poraba končne energije po scenariju gospodarskega razvoja ob
intenzivnem uvajanju energetske učinkovitosti povečala za cca. od 12 do 13 %. K rasti KE
bosta največ prispevala sektorja industrija in ostala raba. V gospodinjstvih pričakujemo celo
zmanjšanje porabe. Tudi v prometu bo rast znatna, saj je v tem sektorju napoved rabe najbolj
negotova zaradi pomanjkljivih ocen tranzitnega prometa v prihodnosti (Strokovne podlage za
dolgoročne energetske bilance RS).

Graf 14: Končna raba energije po gorivih (Strokovne podlage za dolgoročne energetske
bilance RS v obdobju 2006-2026).
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Graf 14 prikazuje trend rasti končne rabe energije po posameznem viru v PJ med leti 2000 in
2030. Pri pričakovani rasti je vidno, da se bo raba virov fosilnih goriv pri pridobivanju
energije v skupnem povprečju po letu 2015 zmanjševala kljub povečanju rabe energije na
račun povečanja pridobivanja energije iz OVE in toplote.
Da pa bo Slovenija lahko postala energetsko neodvisna in bi uvoţen del potrebne energije
nadomestila z lastno, je potrebno predvsem delati na področju izrabe OVE, še posebej izrabi
hidroenergije, delno pa tudi na pridobivanju energije iz biomase. Graf 14 kaţe, da se cca. 160
PJ energije od skupnih cca. 240 PJ pridobi iz fosilnih goriv. Potrebno je investiranje v projekt
izgradenj hidroelektrarn na srednji in spodnji Savi ter elektrarn na reki Muri.

Energetska politika in njeni vplivi na okolje postajajo vedno bolj aktualno vprašanje v svetu
in v Sloveniji. Po uzakonitvi Energetskega zakona (Ur.l. RS št. 79-3757/99) so domači
energetski znanstveniki in gospodarstveniki osnovali prvi nacionalni energetski program
(NEP), usklajen s prostorskimi in drugimi razvojnimi akti Slovenije ter z mednarodnimi
sporazumi in protokoli.

Cilji Slovenije
Raba OVE v končni energiji se bo do leta 2020 v primerjavi z letom 2010 povečala za 30 %.
Leta 2020 bo deleţ OVE sledeč: 55,3 % končna raba OVE, 40,3 % proizvodnja električne
energije iz OVE in 4 % raba OVE v sistemih daljinskega ogrevanja. Najbolj se bo povečala
raba biogoriv (zaradi obveznega uvajanja 10 % biogoriv v prometu), povečala se bo izraba
lesene biomase, hidroenergije ..., kar nam lepo prikazuje graf 15 (Strokovne podlage za
dolgoročne energetske bilance RS).

Graf 15: Količine OVE in KE od leta 2000 do 2030 (Strokovne podlage za dolgoročne
energetske bilance RS v obdobju 2006-2026).
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Graf 15 kaţe, da se bo po letu 2015 skupna raba končne energije ustavila pri meji cca. 240 PJ.
Sam deleţ OVE se bo povečeval iz 50 PJ v letu 2015 na 60 PJ v letu 2030. Rast je majhna in
menim, da jo je potrebno z ustrezno energetsko politiko financiranja (Podporne sheme)
povečati.

Cilji EU
EU je čedalje bolj odvisna od uvoza energetskih virov. Njena odvisnost naj bi se do leta 2020
ustalila nekje pri 56 %. Deleţ odvisnosti se bo zmanjševal s prihranki pri porabi energije
(energetska učinkovitost) in z zamenjavo uvoţenih energetskih virov (predvsem fosilnih
goriv) z domačimi OVE, kar je glavna strategija EU do leta 2020.
EU je na dobri poti, da v okviru širše strategije za obvladovanje podnebnih sprememb doseţe
cilj, da do leta 2020 pridobi 20 % vse potrebne energije iz OVE.

Tabela 10: Pregled napredka držav članic pri doseganju ciljev OVE do leta 2020
(EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE):
DRŢAVA
ČLANICA
Belgija
Bolgarija
Češka
Danska
Nemčija
Estonija
Irska
Grčija
Španija
Francija
Italija
Ciper
Latvija
Litva
Luksemburg
Madţarska
Malta
Nizozemska
Avstrija
Poljska
Portugalska
Romunija
SLOVENIJA
Slovaška
Finska
POVPREČJE

Deleţ OVE 2010
(1)
5,0 %
14,4 %
9,3 %
22,6 %
10,7 %
24,7 %
5,6 %
9,7 %
13,8 %
12,7 %
10,6 %
6,0 %
32,5 %
19,8 %
2,9 %
8,6 %
0,4 %
3,7 %
30,8 %
9,3 %
24,2 %
23,2 %
19,2 %
9,0 %
32,4 %
14,4 %

Prvi vmesni cilj2
4,4 %
10,7 %
7,5 %
19,6 %
8,2 %
19,4 %
5,7 %
9,1 %
10,9 %
12,8 %
7,6 %
4,9 %
34,0 %
16,6 %
2,9 %
6,0 %
2,0 %
4,7 %
24,4 %
8,8 %
22,6 %
19,0 %
17,8 %
8,2 %
30,4 %
12,7 %

Deleţ OVE 2010 Cilj OVE 2020 (4)
(3)
6,8 %
13,0 %
16,3 %
16,0 %
11,2 %
13,0 %
26,0 %
30,0 %
12,4 %
18,0 %
25,2 %
25,0 %
7,2 %
16,0 %
15,1 %
18,0 %
14,3 %
20,0 %
13,4 %
23,0 %
13,5 %
17,0 %
6,8 %
13,0 %
35,8 %
40,0 %
21,7 %
23,0 %
3,1 %
11,0 %
9,6 %
13,0 %
1,4 %
10,0 %
4,5 %
14,0 %
32,1 %
34,0 %
11,0 %
15,0 %
24,6 %
31,0 %
22,9 %
24,0 %
20,2 %
25,0 %
10,4 %
14,0 %
34,3 %
38,0 %
16,0 %
20,6 %
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Doseganje ciljev OVE do leta 2020 glede na informacije, ki jih je sporočila Komisija:
1 Vir: EUROSTAT, 10. marec 2014. Dejanski deleţ OVE (v % bruto končne porabe energije) v letu 2012 (skupaj
s podatki za leto 2010).
2 Vir: Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov (Poročilo Komisije Evropskemu
parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij), (COM(2013) 175 final z dne
27. marca 2013). Prvi vmesni cilj je izračunan kot povprečje deleţev v letih 2011/2012.
3 Vir: Glej opombo 1 zgoraj.
4 Vir: Direktiva 2009/28/ES.

Med cilje EU na področju energetike spada tudi zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
(CO2), kot ga določajo tudi Kjotski protokol in ostali ukrepi.

Kjotski protokol in ostali okoljski dogovori
Kjotski protokol je del mednarodnega prava, ki omejuje rabo toplogrednih plinov (TGP) in s
tem zmanjšuje antropogeno povzročene spremembe v klimatskem sistemu: globalno
segrevanje, taljenje ledu, dvig morske gladine, poplave, intenzivnejše padavine in vremenske
ujme (MEHLE M.).
Ukrepi, s pomočjo katerih bi izpolnili obveznosti iz protokola, so:
 povečevanje energetske učinkovitosti,
 vzpodbujanje uporabe OVE (vodna, vetrna in sončna energija),
 prehod na goriva z manjšo vsebnostjo ogljika,
 okolju prijaznejše ravnanje z odpadki,
 racionalnejša raba umetnih gnojil ...

Slovenija je enako kot ostale članice in večina novih izpolnila svojo obveznost iz Kjotskega
protokola v prvem ciljnem obdobju po uveljavitvi protokola v letu 2005 med leti 2008 in
2012, saj so drţave članice zmanjšale skupne emisije toplogrednih plinov za 8 % glede na
izhodiščne emisije.
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Ukrepi EU
Sveţenj ukrepov za boj proti podnebnim spremembam so v začetku leta 2008 potrdili na seji
Evropskega parlamenta v Bruslju. Prvi cilj ukrepov je bil do leta 2020, sledili so še predvideni
cilji do leta 2035 in 2050.
Sprejeli so zakonodajni podnebno-energetski paket, s katerim se je EU zavezala, da bo do leta
2020 zmanjšala izpuste TGP za 20 %, povečala deleţ OVE za 20 % in dvignila deleţ biogoriv
v energetski mešanici EU na 10 % na področju energetike.

Evropska komisija je identificirala tri ključna področja, ki lahko na področju energetike
najbolj prispevajo k doseganju ciljev:
 na področju energetike uvesti prosti trg, ki bo zaradi delovanja konkurence pripeljal do
zniţanja cen energije,
 olajšati okoliščine za investiranje zasebnega kapitala v energetiko in tako razširiti trg z
novimi akterji,
 odpraviti ovire za trgovanje z energijo med drţavami članicami EU in tako izboljšati
učinke odpiranja trga po vsej EU.

Energetska politika EU temelji na uresničevanju treh ciljev:
 dolgoročna zanesljiva oskrba z energijo in energetska odvisnost,
 konkurenčnost,
 varstvo okolja.

Evropski energetski trg
Slovenija je del evropskega energetskega trga z več kot 500 milijoni odjemalcev. To je
največji regionalni trg na svetu in največji svetovni uvoznik energije. Številni izzivi, pred
katerimi je EU, so skupni večini drţav, zato jih je treba reševati v okviru mednarodnega
sodelovanja (Energija, Dejavnosti EU).
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Ti izzivi vključujejo:
 energetsko učinkovitost,
 dostop do nafte in plina,
 razvoj tehnologij,
 podnebne spremembe.

Slovenija kot članica EU sledi ciljem in zavezam, ki veljajo za članice EU. Kot članica EU
Slovenija sodeluje aktivno na področju mednarodne energetske politike, ki si prizadeva doseči
skupni cilj EU. Ta je zanesljiva, konkurenčna in trajnostna oskrba z energijo.
Med dogovori oz. zahtevami članic EU so naslednji skupni cilji na področju energetske
politike, ki jih je potrebno uresničiti do let 2020, 2030 in 2050.

Cilji do leta 2020 (20/20/20)
Cilj energetske politike EU je zagotoviti varno, zanesljivo in trajnostno oskrbo z energijo po
dostopnih cenah (Energija, Dejavnosti EU).
Ukrepi EU temeljijo na ciljih 20/20/20:
 za 20 % izboljšati energijsko učinkovitost v EU,
 pridobiti 20 % potrebne energije iz OVE in
 za 20 % zmanjšati emisije TGP v EU v primerjavi z ravnijo iz leta 1990.

Cilji do leta 2030
Sveţenj Energetski in podnebni okvir do leta 2030 v EU bo spodbujal nadaljnji razvoj
konkurenčnega in zanesljivega energetskega sistema.
Bistven poudarek daje EU podnebnim spremembam, zato je zastavila sledeč cilj. Do leta 2030
oziroma 2040 moramo doseči zmanjšanje količine CO2 za 40 % oz. 60 % v primerjavi z
ravnmi iz leta 1990, da bi lahko dosegli 80 % zmanjšanje emisij do leta 2050.
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Okvir zajema:
 zmanjšati odvisnost od uvoţene energije,
 izboljšati zanesljivost z oskrbo z energijo,
 zagotavljati cenovno dostopno energijo za vse odjemalce,
 ustvarjati nove priloţnosti za rast in zaposlovanje.

Cilji do leta 2050
S tem ciljem EU zagotavljala gotovost za vlagatelje, nove priloţnosti za uveljavitev
nizkoogljičnih tehnologij in delovna mesta v Evropskem energetskem sektorju (Energija,
Dejavnosti EU).
Dolgoročni cilj EU do leta 2050 je:
 zagotoviti zanesljivo preskrbo z energenti in ohraniti konkurenčnost,
 na področju transporta uporabiti alternativna goriva, poudarek na OVE. Promet
postaja energijsko učinkovitejši, a je še vedno pri 96 % svojih potreb po energiji
odvisen od nafte,
 zmanjšati emisije TGP za 80-95 % v primerjavi z letom 1990, da bi dosegli cilj
omejitve globalnega segrevanja na 2 ºC .

Razpoloţljivost nafte bo v prihodnjih desetletjih postala majhna, nafta pa se bo vse pogosteje
dobavljala iz nestabilnih predelov sveta, kar pomeni, da se bo cena nafte do leta 2050 v
primerjavi z letoma 2005 podvojila (leta 2005 je znašala 59 USD na sodček). Ţe trenutne
razmere v svetu kaţejo na izjemno nestanovitnost cen nafte (Podnebne spremembe).
Spodbujati je treba razvoj in predstavitvene projekte za najpomembnejše energetske
tehnologije, denimo biogoriva druge generacije.

Za vzpostavitev nizkoogljičnega gospodarstva EU bodo v naslednjih 40 letih potrebne
dodatne letne naloţbe v višini 1,5 % BDP EU ali 270 milijard EUR poleg skupnih trenutnih
naloţb v višini 19 % BDP. Z navedenimi dodatnimi naloţbami bi se EU le vrnila na
investicijske ravni pred gospodarsko krizo. Večino ali vse dodatne naloţbe bodo povrnjene s
cenejšim uvozom nafte in plina. Ti prihranki se ocenjujejo na 175–320 milijard EUR na leto
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(Podnebne spremembe).
Če EU ne bo uvedla novih tehnologij, ne bo mogla uresničiti svojih zavez glede zmanjšanja
izpustov CO2 v sektorju električne energije in prometa.

Graf 16: Razvoj emisij toplogrednih plinov v EU v smer 80 % zmanjšanja (leta 1990 = 100
%), (Načrt za zmanjševanje emisij ogljika do leta 2050).
Graf 16 prikazuje predviden trend zmanjševanja emisij TGP za 80 %, kar je dolgoročni cilj
EU do leta 2050.

ALTERNATIVNI ENERGETSKI VIRI

Splošno
Fosilna goriva so neobnovljivi vir energije, torej jih ne bomo mogli večno izkoriščati.
Sčasoma jih bomo morali nadomestiti z energijo iz drugih virov, kot so sončna energija,
energija vetra ali energija valovanja. Fosilna goriva so obenem velik onesnaţevalec okolja v
mestih. Povečana uporaba vodne in jedrske energije ter znanstveni napredki so zmanjšali našo
odvisnost od fosilnih goriv. Princip ponudbe in povpraševanja pravi, da bo z zmanjšanjem
zalog cena fosilnih goriv narasla, zato so mnogi mnenja, da bodo višje cene vodile do
povečanih zalog, saj bodo v preteklosti dragi viri postali bolj ekonomsko upravičeni za
porabo. Umetna goriva in drugi OVE danes zahtevajo draţje načine proizvajanja kot fosilna
goriva, vendar bi lahko do takrat postali bolj ekonomični. Tu pa ima EU veliko vlogo, da s
subvencijami omogoči bolj konkurenčno OVE v primerjavi s fosilnimi gorivi (MAKOVŠEK,
B.).
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Samozadostnost
Ţelja po samozadostnosti je bila vedno skupna značilnost človeške druţbe. Nihče ne mara, da
je odvisen od drugih, še posebej od pomembnih dobrin in storitev.
Z geopolitičnega vidika je to čustvo nedvomno najmočnejše, ko gre za energijo. Vojne,
embargo uvoza, teţave s transportom energentov so prevedle do tega, da nismo energetsko
varni (nemotena oskrba z energijo dostopnih cen). Ker v današnjem globaliziranem svetu
energetskega jamstva ni, so še dodatno spodbudile teţnje narodov k energetski
samozadostnosti (Energy Self-sufficiency).
Drţave so odvisne od večine energetskih surovin. Premog, zemeljski plin, biomasa in uran so
potrebni za proizvodnjo električne energije, medtem ko nafta in njeni proizvodi prevladujejo v
transportnem sektorju.
Nekatere drţave lahko doseţejo samozadostnost v enem od teh dveh sektorjev. Večinoma je to
elektroenergetski sektor. Na drugi strani imamo drţave, bogate z ogljikovodiki, ki so
neodvisne od uvoza, pa tudi te dostikrat zaradi nezadostnih zmogljivosti rafinerij uvozijo del
energije v obliki naftnih derivatov (Energy Self-sufficiency).

Vse drţave teţijo k večji samozadostnosti in zmanjšanju porabe goriv iz ogljikovodikov.
Dokler prevladujejo ogljikovodiki v elektroenergetskih sistemih in prevozu, večina naroda
nikoli ne bo mogla doseči samozadostnosti (energetske varnosti) in bodo še naprej del
svetovnega energijskega sistema. Mednje spada tudi Slovenija.

Energetsko samozadostnost nekatere drţave povečujejo z domačo proizvodnjo in
ekonomičnostjo porabe goriva, kar ima pozitiven učinek na narodno trgovinsko bilanco in
okolje, nima pa vpliva na svetovno ceno surovin in geopolitiko. Razlog za to je, da so nekateri
reagenti, kot so zemeljski plin, premog in nafta, predvsem v transportu nenadomestljivo blago
(Energy Self-sufficiency).
Vse drţave, ne glede na to ali so uvozniki ali proizvajalci, so del svetovnega energetskega
trga. Na ceno ne morejo vplivati s tem, da drţava omeji uvoz. To največkrat pripelje do
povečanja cene v lastnem gospodarstvu. Na ceno ne vpliva niti večja količina zaloge nafte, saj
je nezamenljiva, tako da bo do porabe slej kot prej prišlo.
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Uvoz energije v EU
Tabela 11: Bruto uvoz, bruto izvoz in neto uvoz energije v EU-27 v Mtoe (2000−2011)
(BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Eurosta 2013)).
Leto
EU-27
(uvoz)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.265,7

1.297,6

1.306,3

1.347,8

1.407,7

1.456,8

1.495,5

1.476,5

.500,2

1.411

1.447,3

1.433,1

441

448,8

444,5

469

473,6

487,2

480,8

487,6

470

495,5

493,4

856,6

857,5

903,3

938,7

983,2

1.008,3

995,7

1.030,2

941

951,8

939,7

EU-27
440,6
(izvoz)
EU-27
825,1
(neto uvoz)

Iz tabele 11 je vidno, da se je neto uvoz (razlika med uvozom in izvozom energije) v EU od
leta 2000 (825,1 Mtoe) do 2011 (939,7 Mtoe) konstantno povečeval kljub lastnemu izvozu.
Razlog je višja poraba energije in še vedno velika odvisnost od fosilnih goriv (tabela 12) zlasti
na področju transporta.

Tabela 12: Neto uvoz po energetskih virih za leto 2010 (BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Evropska
komisija 2012)).
Viri (v Mtoe)

Skupaj

Trda goriva

Nafta in proizvodi

Plini

OVE

Električna energija

EU-27
Deleţ (v %)

952,3
100

110,2
12

561
59

275,5
29

5,2
1

0,3
0

Graf 17: Neto uvoz po energetskih virih za leto 2010 v deležih (BUDNA, J. in BUDNA, M.;
(Evropska komisija 2012)).
Graf 17 kaţe porazdelitev neto uvoza po energetskih virih. Največ se uvozi nafte (59 %),
sledijo zemeljski plin (29 %) in trda goriva (12 %). OVE se uvozi le 1 %. Graf 17 potrjuje
navedbe prejšnjega poglavja Samozadostnost o odvisnosti EU od uvoza fosilnih goriv.
Prednjači področje transporta, kjer je glavni energetski vir nafta.
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Tabela 13: Odvisnost od uvoza energije EU-27 v % (2000−2011) (BUDNA, J. in BUDNA, M.;
(Eurostat 2013)).
Leto
EU-27

2000
46,69

2001
47,39

2002
47,57

2003
48,98

2004
50,24

2005
52,44

2006
53,67

2007
52,99

2008
54,62

2009
53,77

2010
52,65

2011
53,84

V gornji tabeli je prikazen deleţ odvisnosti EU od uvoza energije po letih. Vidi se, da se kljub
politiki OVE deleţ uvoza povečuje in v letu 2011 ţe presega 53 %.
Kljub povečanju energetske odvisnosti v EU deleţ v Sloveniji pada in je pod 50 %, saj je bila
slovenska odvisnost od uvoza energije v letu 2000 52,58 % in v letu 2011 48,35 %.
Zanimiva je Velika Britanija. Njen deleţ je bil leta 2000 –16,96 %, kar pomeni, da je imela
preseţek energije. Leta 2011 pa se je njena energetska odvisnost povečala za 53 % in znaša
36,04 %. Edina drţava, ki ima vsa leta negativno energetsko odvisnost, je Danska (leta 2000
–35,32 % in v letu 2011 –8,64 %). Je pa tudi pri njej narasla energetska odvisnost za cca. 27
%. Pri ostalih drţavah se je odvisnost zmanjšala ali povečala za nekaj % (BUDNA, J. in
BUDNA, M.).
V spodnji tabeli (tabela 14) vidimo, da so drţave EU zelo močno odvisne od uvoza vseh
fosilnih goriv. Najbolj so odvisne od uvoza nafte, sledita zemeljski plin in na koncu premog.
EU je odvisna od premoga in derivatov 62,31 %, od nafte in proizvodov 84,93 % in
zemeljskega plina 66,98 %.
Slovenija je v povprečju več kot 96 % odvisna od uvoza fosilnih goriv. Kljub izkopavanju je
deleţ uvoţenega premoga in derivatov 92,86 % (več v naslednjem poglavju). V tabeli je
prikazanih nekaj drţav, ki odstopajo v % uvoza za posamezno fosilno gorivo. Njihovi deleţi
so odebeljeno navedeni (BUDNA, J. in BUDNA, M.).

Tabela 14: Energetska odvisnost držav EU-27 od fosilnih goriv v % za leto 2011 (povprečje
EU – 27, Slovenija in države, ki so najbolj ali najmanj odvisne od posameznega fosilnega
goriva) (BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Eurostat 2013)).
Drţava
EU - 27
Slovenija
Finska
Češka
Latvija
Danska
Nizozemska

Premog in derivati
62,31
92,86
125,08
-29,09
102,1
110,97
100,98

Nafta in proizvodi
84,93
99,54
97,18
95
103,22
-48,67
91,46

Zemeljski plin
66,98
99,77
100
110,8
109,41
-66,34
-68,59

Iz tabele 14 je razvidno, da so drţave odvisne od uvoza fosilnih goriv, ki se rabijo večinoma v
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transportu. Rdečo so obarvane vrednosti najmanj, modro pa najbolj odvisnih posameznih
drţav v EU. Energetsko smo lahko odvisni na področju elektroenergetike z uporabo OVE,
predvsem hidroenergije, sončne in vetrne energije.

Uvoz energije v Sloveniji
Slovenija bistveno več energije uvozi (večja poraba od proizvedene). V celoti uvozimo nafto
in zemeljski plin, ker sta manjkajoča vira (ne proizvajamo). Tabela 15 prikazuje uvoz
energetskih virov, izvoz energetskih virov in neto uvoz, kar je dejanska količina uvoţene
energije (razlika med uvozom in izvozom). Leta 2000 smo uvozili 3,282 Mtoe, leta 2012 pa
ţe 3,555 Mtoe (pribliţno 10 % več kot leta 2000). Uvoz z leti narašča kot posledica večje
porabe. V letu 2008 (recesija) je bil padec porabe za 0,856 Mtoe, v letu 2012 pa podobna
raven kot v letu 2003.
Tabela 15: Bruto uvoz in izvoz ter neto uvoz energije v Sloveniji v Mtoe (2000−2012)
(BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).
Leto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Uvoz
Izvoz
Neto uvoz

3,992
0,710
3,282

3,814
0,593
3,221

3,880
0,538
3,342

4,178
0,592
3,586

4,450
0,846
3,604

4,786
1,053
3,733

4,796
1,089
3,707

4,698
0,933
3,765

5,400
1,209
4,191

4,741
1,406
3,335

5,080
1,607
3,473

4,863
1,429
3,434

5,093
1,540
3,555

Edini vir, ki ga izvaţamo, je električna energija.

Tabela 16: Neto uvoz po energetskih virih v Sloveniji v Mtoe (2000 in 2012) (BUDNA, J. in
BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).
LETO
Skupaj
Trda goriva
Surova nafta
Naftni proizvodi
Zemeljski plin
OVE in odpadki
Električna energija

Uvoz
3,992
0,243
0,160
2,405
0,820
/
0,364

2000
Izvoz
0,710
/
/
0,233
/
/
0,477

Neto uvoz
3,282
0,243
0,160
2,172
0,820
/
-0,133

Uvoz
5,095
0,298
/
3,393
0,708
0,055
0,641

2012
Izvoz
1,540
/
/
0,817
/
0,004
0,719

Neto uvoz
3,555
0,298
/
2,576
0,708
0,051
-0,078

Zgornja tabela 16 in spodnji graf 18 kaţeta, da Slovenija uvozi največ naftnih proizvodov
(nimamo rafinerije). Njihov deleţ je 66 % od celotnega uvoza 3,992 Mtoe v letu 2000. V letu
2012 je deleţ uvoza naftnih proizvodov večji, celoten deleţ uvoza pa se je zmanjšal na 3,555
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Mtoe. Skupni deleţ uvoz trdih goriv in zemeljskega plina je v letu 2000 in 2012 pribliţno 1
Mtoe. Uvoz plina je nekoliko niţji v letu 2012. Pozitiven deleţ energije, ki ga izvaţamo, pa je
električna energija.

Graf 18: Struktura neto uvoza po virih (brez električne energije) v Sloveniji v % (2000 in
2012) (BUDNA, J. in BUDNA, M.; (Statistični urad RS 2013)).

Po podatkih iz grafa 18 je v letu 2000 deleţ neto uvoza naftnih proizvodov znašal 64,0 %,
zemeljskega plina 24,1 %, surove nafte 4,7 % in trdih goriv 7,2 %. V letu 2012 se je deleţ
naftnih proizvodov povečal na 70,9 %, za 1 % se je povečal deleţ trdih goriv, na 19,5 % pa je
padel deleţ zemeljskega plina. Uvozili smo 1,4 % OVE.
Fosilna goriva (predvsem nafta in zemeljski plin) so glavni krivec za stopnjo energetske
odvisnosti Slovenije (glej tabelo 17). Deleţ se je sicer v primerjavi z letom 2000 (51,3 %)
zniţal na vrednost 50,9 % v letu 2012. Najmanj smo bili odvisni energetsko, če gledamo
nihanja skozi leta, v letu 2009 z deleţem 47,5.

Tabela 17: Odvisnost Slovenije od uvoza energije v % (2000−2012) (BUDNA, J. in BUDNA,
M.; (Statistični urad RS 2013)).
Leto
Deleţ

2000
51,3

2001
48,4

2002
49,7

2003
52,7

2004
52,6

2005
51,8

2006
51,4

2007
52,0

2008
54,8

2009
47,5

2010
48,6

2011
47,8

2012
50,9

Rešitev
Ker so svet, EU in Slovenija odvisna od uvoţene energije, so potrebne zelo dobra zunanja
politika in energetsko povezovanje znotraj EU. Kot kaţe prejšnje poglavje in kot je omenjeno
v nekaterih drugih poglavjih, so niţja poraba, energetska učinkovitost in raba OVE rešitve za
delno zmanjšanje te energetske odvisnosti.
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Projekti EU za energetsko neodvisnost se nanašajo na vzpostavitev enotnega, konkurenčnega,
nizkoogljičnega in energetsko učinkovitega energetskega trga, ki bo v čim večji meri temeljil
na OVE. Temu primerno se sprejema ustrezna zakonodaja.
Prvi projekt, ki deluje od leta 2003, se imenuje Inteligentna energija za Evropo (IEE). Je
program, ki nudi pomoč organizacijam, ki ţelijo izboljšati energetsko trajnost. Ustanovljen je
bil z namenom pomoči pri vzpostavljanju inteligentne energetske prihodnosti EU. Deluje na
področju OVE, energetsko učinkovitih stavb, industrije, izdelkov in transporta za dosego
ciljev EU 2020.
Drugi projekt, ki je bil izpeljan in deluje sedaj, je bil ustanovitev Evropskega energetskega
programa za oţivitev (EEPR) leta 2009. Program je bil zasnovan z namenom sofinanciranja
projektov, ki bi prinesli večjo zanesljivost energetske oskrbe in pomoč pri zmanjševanju
izpustov TGP (BUDNA, J. in BUDNA, M.).

Da bi dosegli resnično in trajno energetsko varnost na področju transporta, moramo razvijati
različna konkurenčna goriva. To je mogoče storiti le z izdelavo vozil, ki se bodo poganjala na
elektriko ali da bi imeli sistem za raznoliko mešanico goriv (etanol, metanol in butanol), ki se
ga lahko pridobi iz zemeljskega plina, premoga, biomase in komunalnih odpadkov. Metanol je
bistveno cenejši od bencina in je na enakovredni energetski ravni (Energy Self-sufficiency).

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)

Izvor OVE
Zaradi omejenih zalog običajnih energetskih virov se vse bolj uveljavljajo novi viri energije.
OVE ima vse pomembnejši vpliv na elektroenergetski sistem in energetski trg kot celoto.
Proizvodnja naprav, ki izkoriščajo energijo sonca, vetra in vode, je močno odvisna od
zunanjih vremenskih dejavnikov. Tako se na primer sončno obsevanje, količina padavin in
razmere na vodotokih ter smer in intenzivnost vetra lahko krepko spremenijo v zelo kratkem
obdobju.
Proizvodnja večine OVE je torej po svoji naravi nestalna, hitro spremenljiva in geografsko
razpršena, s tem pa slabše vodljiva v primerjavi s proizvodnjo iz drugih (konvencionalnih)
virov.
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Vrste OVE:
 vodna energija (pretvorba kinetične energije, pridobljene iz padajoče in tekoče vode v
električno energijo),
 sončna energija (svetlobno in toplotno sevanje sonca, ki se izkorišča z uporabo vrste
tehnologij, kot so sončno ogrevanje, sončna fotovoltaika in sončna toplotna električna
energija),
 vetrna energija (pretvorba vetrne energije v uporabno obliko energije, na primer
uporabo vetrnih turbin za proizvodnjo električne energije),
 biomasa (pomeni biološko razgradljive dele izdelkov, odpadkov in ostankov
biološkega izvora iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in ţivalskega izvora),
gozdarstva in z njima povezanih industrij, vključno z ribištvom in ribogojstvom, ter
biološko razgradljive dele industrijskih in komunalnih odpadkov),
 geotermalna energija (energija, ki je v obliki toplote shranjena pod površjem geosfere),
 aerotermalna energija (energija, ki je shranjena v obliki toplote v zraku iz okoljskega
zraka),
 energija deponijskega plina, plina iz naprav za čiščenje odplak in bioplinov.

Drugi alternativni viri OVE, ki so trenutno še v fazi razvoja in optimizacije, so (Drugi
alternativni viri energije):
 energija osmoze,
 oceanska termalna konverzija,
 energija vročih kamnin,
 energija izparevanja,
 energija vibracij, induciranih z vrtinci,
 piezoelektrična energija,
 termoelektrični generatorji.

Raba OVE prispeva k zmanjševanju energetske uvozne odvisnosti, povečuje varnost zalog,
energetsko učinkovito rabo, omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in prispeva h krepitvi
lokalnega podeţelskega razvoja regije (MEHLE, M.).
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Najpomembnejše koristi izkoriščanja OVE so:
 zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) in ţveplovega dioksida (SO2),
 varčevanje fosilnih virov energije,
 zmanjševanje uvozne odvisnosti,
 zmanjševanje odpadkov (radioaktivni ...),
 lokalna razpoloţljivost in dodatni vir za razvoj lokalnega gospodarstva,
 regionalni in nadregionalni gospodarski impulzi,
 decentralizacija oskrbovalnih sistemov.

Z napravami OVE pretvorimo v druge oblike energije, ki jih potrebujemo v vsakdanjem
ţivljenju - toploto, svetlobo, električno energijo, mehansko delo in podobno. OVE imajo ţal
tudi negativne učinke na okolje, ki so morda manjši od tistih, ki jih povzročajo klasični viri
(MEDVED, S., NOVAK, P.).

Najpogostejše slabosti, ki pomembno vplivajo na njihovo ekonomsko upravičenost OVE, so:
 sorazmerno nizek izkoristek: Nekateri obnovljivi viri energije imajo izkoristek znatno
niţji od klasičnih virov energije (npr. sončne celice),
 nezanesljivost. Delovanje obnovljivih virov energije, ki so odvisni od naravnih sil
(sonce, voda, veter), je odvisno od naravnih pogojev, ki niso konstantni,
 visoka cena. Večina obnovljivih virov energije je zaenkrat draga, kar zmanjšuje
njihovo dostopnost predvsem drţavam v razvoju. Marsikje se ta problem začasno
rešuje s subvencijami.

Deleţ OVE v Sloveniji
OVE so pomemben vir primarne energije v Sloveniji in v svetu, povečevanje njihovega
deleţa pa je ena od prioritet energetske in okoljske politike drţave.
Naša drţava ima enako dobre ali celo boljše naravne potenciale za rabo OVE v primerjavi z
ostalimi drţavami Evropske unije (EU), saj je pokritost z gozdovi 54 %, kar uvršča Slovenijo
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v sam evropski vrh.
Poleg hidropotenciala ima Slovenija enega izmed pomembnejših kuriv za pridobivanje
termične energije v Sloveniji. To je lesena biomasa (les, lesni odpadki ...), ki je za Slovenijo
pomembna, saj pokriva 60 % površine Slovenije. Ta deleţ je okoli 10 %.
Iz OVE smo v Sloveniji v letu 2013 proizvedli 8,92 % energije. Med trajnostnimi viri je še
vedno v ospredju vodna energija z 4,52 %, sledijo ji sončna energija z 1,89 %, lesna biomasa
z 1,04 %, geotermalna energija z 0,70 % in vetrna energija z 0,40 % (glej tabelo 9).
Iz OVE proizvedemo največji deleţ električne energije. Večino (graf 19) pridobimo iz
hidropotenciala (hidroelektrarne nad in pod 10 MW), majhen deleţ pa iz lesa in drugih trdnih
biomas. Količina v posameznem letu niha, saj je pridobivanje električne energije iz
hidroelektrarn pogojena s količino padavin.

Graf 19: Proizvodnja električne energije iz OVE v obdobju 2000-2011 po virih (Statistični
urad Republike Slovenije, 2012).

Drţave članice EU morajo do leta 2020 na področju elektroenergetike, prometa in za
ogrevanje ter hlajenje doseči podpisane cilje. Slovenija mora doseči najmanj 25 % deleţ (v
grafu 20 spodaj označeno z oranţno črto) OVE v končni bruto uporabi energije (deleţe iz
preteklih let prikazuje modra črta na grafu spodaj).
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Graf 20: Gibanje deleža OVE v bruto rabi končne energije glede na cilj za leto 2020
(Statistični urad Republike Slovenije, 2014).

Deleţ OVE v bruto končni rabi energije (Graf 20) narašča od 15 % (v letu 2008) do 21,5 % (v
letu 2013). Cilj na ravni EU je 25 % deleţ OVE v bruto končni rabi energije v letu 2020.
Deleţ bomo dosegli ob ugodnih padavinah in povečanju števila hidroelektrarn.

Načrt za OVE
V Slovenijo se za energetske potrebe uvozi pribliţno za 2 milijardi evrov primarne energije za
doseganje ugodnih socialnih in okoljskih učinkov ter pomembnih nacionalnih strateških zalog
energije povečanja deleţa OVE.
Lesena biomasa je v Sloveniji najpomembnejši OVE, sledijo vodna energija, v zadnjih letih je
še najbolj viden razvoj pri izkoriščanju sončne energije in bioplina ter potenciala energije
vetra in geotermalne energije.

Nacionalni program za OVE
Z aprilom 2001 je v Sloveniji stopil v veljavo Energetski zakon (EZ), s katerim je Slovenija
povzela smernice EU (Ur.l. RS, št. 51/2004). Zakon določa načela energetske politike, pravila
za delovanje trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih sluţb na področju
energetike, načela zanesljive oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje
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energetskih postrojenj, pogoje za opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in
energetskih dovoljen ter organe, ki opravljajo upravne naloge po tem zakonu.
S tem zakonom se zagotavljajo pogoji za varno in zanesljivo oskrbo uporabnikov z
energetskimi storitvami po trţnih načelih, načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene
učinkovite rabe, gospodarne izrabe OVE in pogojev varovanja okolja (MEDVED, S.,
NOVAK, P.).
EZ med cilje energetske politike opredeljuje spodbujanje OVE in zagotavljanje prednosti
učinkoviti rabi energije (URE) in OVE. Po letu 2010 je to uveljavljeni programski dokument
(od leta 2014 imamo nov EZ - 1).
Nacionalni energetski program (NEP) bo opredelil cilje energetske politike do leta 2030 in
mehanizme za implementacijo ciljev, vključno s cilji, ki si jih je Slovenija zastavila v
podnebno-energetskem svetu EU do leta 2020 in z drugimi mednarodnimi obveznostmi
(Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020).

Cilji slovenske energetske politike za OVE so:
 zagotoviti 25 % deleţ OVE v končni rabi energije in 10 % OVE v prometu do leta
2020 ter ustaviti rast porabe končne energije,
 uveljaviti URE in OVE kot prioriteti gospodarskega razvoja,
 dolgoročno povečevati deleţ OVE v končni rabi energije do leta 2030 in naprej.

Doseganje 25 % deleţa v OVE do leta 2020 predvideva doseganje sledečih deleţev v bruto
končni rabi energije na naslednjih področjih:
 električna energija 39,3 %,
 ogrevanje in hlajenje 30,8 %,
 promet 10,5 %.
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Tabela 18: Ciljni deleži OVE za leto 2020 za ogrevanje in hlajenje, električno energijo in
promet (Akcijski načrt za OVE za obdobje 2010-2020):
[%]
1. OVE - Ogrevanje in hlajenje
2. OVE - Električna energija
3. OVE - Promet
4. Deleţ OVE

2015
27,3
35,4
4,7
21,2

2016
28,0
36,0
5,6
21,8

Deleţ OVE
2017
2018
28,7
29,4
36,1
38,1
6,6
7,7
22,4
23,6

2019
30,1
38,6
9,0
24,3

2020
30,8
39,3
10,5
25,3

Energetski zakon
EZ opredeljuje zagotavljanje pogojev za zanesljivo oskrbo uporabnikov z energetskimi
storitvami po trţnih načelih, načelih trajnostnega razvoja ob upoštevanju njene učinkovite
rabe, gospodarne izrabe obnovljivih virov energije in pogojev varovanja okolja.

Cilje energetske politike EZ so naslednji (Institut Joţef Stefan):


zanesljiva in kakovostna oskrba z energijo,



dolgoročna uravnoteţenost razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe
energije,



načrtna diverzifikacija različnih primarnih virov energije,



spodbujanje izrabe OVE,



zagotavljanje prednosti URE in izkoriščanju OVE pred oskrbo iz neobnovljivih virov
energije,



ekološko sprejemljivost pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in porabi vseh vrst
energije,



spodbujanje konkurenčnosti na trgu z energijo,



varstvo potrošnikov in spodbujanje prilagodljivih porabnikov energije.

Na podlagi EZ za doseganje razvojne usmeritve v nizkoogljično in konkurenčno druţbo ter
povečanje zanesljivosti oskrbe je pomembna prava energetska politika.

Prednostna področja energetske politike so (Institut Joţef Stefan):


učinkovita raba energije,
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izkoriščanje OVE,



razvoj omreţij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omreţij.

Novela Energetskega zakona (EZ-1) se uveljavlja s ciljem obvladovanja stroškov za
podporne sheme (shema je namenjena podpori proizvodnji električne energije, če so stroški
proizvodnje višji od cene električne energije na trgu) za proizvodnjo električne energije iz
OVE in SPTE.
EZ-1 v slovensko zakonodajo (v nacionalni pravni red) prenaša več evropskih direktiv in
uredb s področja trga z zemeljskim plinom in električno energijo, energetske učinkovitosti in
OVE ter ureja tudi druga področja energetske politike (energetska infrastruktura in oskrba s
toploto ...).

V primerjavi s starim zakonom EZ novi EZ-1 vsebuje predlagane spremembe na naslednjih
področjih (RS Ministrstvo za infrastrukturo, portal Energetika):
 načrtovanja in sprejemanja ključnih odločitev s strani drţave,
 oskrba električne energije in plina,
 oskrbo s toploto,
 energetske učinkovitosti,
 OVE,
 energetske infrastrukture, regulacije trga z električno energijo in zemeljskim plinom.

NEP
NEP omogoča aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično
druţbo. Vsebinsko je pripravljen v skladu z EZ. Vanj so vključeni ukrepi operativnih
programov za energetsko učinkovitost, OVE, kohezijske politike (ukrepov za črpanje sredstev
EU skladov na področju trajnostne energetike) in zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
Ukrepe za doseganje ciljev NEP razdelimo v naslednje podprograme (Institut Joţef Stefan):
 trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo: URE, raba energije v prometu, OVE,
lokalna oskrba z energijo in SPTE,
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 oskrba z električno energijo: proizvodnja električne energije, prenos električne
energije in omreţje za distribucijo električne energije,
 oskrba z gorivi: oskrba z zemeljskim plinom, tekoča goriva, premog in jedrska
energija,
 horizontalni podprogrami: razvoj trga z električno energijo in zemeljskim plinom,
davki in regulirane cene, izobraţevanje in usposabljanje, raziskave in razvoj ter
prostorsko načrtovanje.

Cilji energetske politike v Sloveniji do 2030 so (Institut Joţef Stefan):
 zanesljivost oskrbe z energijo in energetskimi storitvami,
 okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam,
 konkurenčnost gospodarstva in druţbe ter razpoloţljive in dostopne energije oz.
energetske storitve.

NEP načrtuje do leta 2030 nad 50 % deleţ OVE glede na bruto končno rabo električne
energije in spodbude ponudnikom novih finančnih storitev za izvedbo ukrepov URE. URE se
uvršča med tiste ukrepe, ki pripomorejo k izpolnjevanju vseh ključnih ciljev energetske
politike (konkurenčnosti, zanesljivosti in okoljskim ciljem) (Institut Joţef Stefan).

Pričakovana raba končne energije v obdobju 2015-2020
Tabela 19: Pričakovana raba bruto končne rabe energije v Sloveniji za ogrevanje in hlajenje,
električno energijo in promet v obdobju 2010-2020 ob upoštevanju učinkov ukrepov URE
(EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE):
[ktoe]
1. Ogrevanje in hlajenje (1)
2. Električna energija (2)
3. Promet v skladu s členom 3(4)a (3)
4. Raba bruto končne energije (4)

2015
2.054
1.293
1.839
5.186

Dodatna energetska učinkovitost
2016
2017
2018
2019
2.049
2.044
2.039
2.034
1.303
1.312
1.322
1.322
1.862
1.885
1.907
1.930
5.214
5.241
5.269
5.296

2020
2.029
1.342
1.953
5.323
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(1) Končna raba energije vseh energetskih proizvodov, razen električne energije, za namene, ki ne vključujejo
prometa, plus toplota za lastno porabo v elektrarnah in toplarnah ter toplotne izgube v omreţjih; točki „2. Lastna
raba obrata“ in „11. Izgube pri prenosu in distribuciji “ Uredbe (ES) št. 1099/08 (str. 23-24)).
(2) Raba bruto končne električne energije je bruto nacionalna proizvodnja električne energije, vključno s
samoproizvodnjo, plus uvoz minus izvoz.
(3) Raba končne energije v prometu, kot je opredeljena v členu 3(4)(a) Direktive 2009/28/ES. Električna energija
iz obnovljivih virov v cestnem prometu je pomnoţena s faktorjem 2,5, kot je navedeno v členu 3(4)(c) Direktive
2009/28/ES.
(4) Tako je opredeljena v členu (2)(f) Direktive 2009/28/ES. To vključuje rabo končne energije plus izgube v
omreţju in lastno porabo toplote ter električne energije v elektrarnah in toplarnah (opomba: raba električne
energije za črpalne hidroelektrarne ali pretvorbo v električnih grelcih ali toplotnih črpalkah v toplarnah za
daljinsko ogrevanje ni vključena).

Cilji in usmeritve Slovenije
Cilj za energijo iz OVE v končni bruto porabi energije za leto 2020 znaša 25 %.
Pričakovana skupna prilagojena raba bruto končne energije za leto 2020 znaša 5.323 kilo tona
ekvivalentne nafte (ktoe). Pričakovana količina energije iz OVE, ki ustreza cilju za leto 2020,
znaša 1.331 ktoe (EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE).

Poleg sprejetja ustrezne zakonodaje so eden izmed ključnih elementov podpornega okolja še:
 ekonomske spodbude (nadaljevanje uveljavljene sheme podpor za proizvodnjo
električne energije iz obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote ter električne
energije z visokim izkoristkom, priprava sorodne sheme za toploto),
 neposredne finančne spodbude,
 ustrezna davčna politika.

Zaradi geografske raznovrstnosti in gozdnatosti pa ima ozemlje Slovenije nadpovprečno
intenzivne in raznovrstne ekosistemske storitve in velik potencial OVE (zlasti vodni viri,
biomasa).
Slovenija ima ugodno razmerje med pozidanimi, kmetijskimi in gozdnimi zemljišči. Ob
predpostavki skladnejšega regionalnega in prostorskega razvoja ter stabilizacije porabe
surovin in energije in boljše izrabe OVE s pomočjo drţavnih subvencij lahko kljub perečim
okoljskim problemom (onesnaţenost, posegi v okolje, izraba odpadkov ...) Sloveniji še vedno
omogočajo organizacijo trajnostno materialne dejavnosti in bivanja ter pribliţevanje
islandskemu modelu.
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Islandija je verjetno edina drţava na svetu s koherentno strategijo trajnostnega razvoja brez
rabe fosilnih goriv, vključno z nafto. Z geotermalno energijo ogreva trenutno 85 % vseh
zgradb, 82 % električne energije pridobi v hidroelektrarnah, del tako proizvedene električne
energije uporablja za elektrolizo vode in proizvodnjo vodika, ki se bo dolgoročno uporabljal
za oskrbo gorilnih celic (soproizvodnja električne energije in toplote) v avtomobilih
(BROWN, L.).

Strategija do leta 2030
V referenčni strategiji do leta 2030 je pričakovana dodatna proizvodnja 580 GWh električne
energije iz razpršenih OVE in 1.155 GWh ob intenzivnem spodbujanju proizvodnje v malih
hidroelektrarnah, vetrnih elektrarnah ter izkoriščanju bioplina in lesne biomase.

K ocenjenemu povečanju proizvodnje električne energije iz OVE prispevajo (Obnovljivi viri
(OVE) v Sloveniji):
 male hidroelektrarne 72 MWe,
 bioplin (deponijski plin, bioplin v kmetijstvu in v bioloških čistilnih napravah) 41
MWe,
 vetrne elektrarne (ocenjenih je 150 MWe),
 sončne elektrarne 100 MWe,
 lesna biomasa 35 MWe,
 velike hidroelektrarne 355 MWe: verige hidroelektrarn na spodnji Savi (154 MWe),
izgradnja verig HE na srednji Savi (189 MWe) in obnova ter doinstalacija na zgornji
Savi (12,5 MWe).
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Graf 21: Projekcija razvoja razpršene proizvodnje električne energije iz OVE ob intenzivnem
spodbujanju te energije (Obnovljivi viri energije (OVE) v Sloveniji).

Graf 21 kaţe projekcijo razvoja proizvodnje OVE iz posameznih naprav, njihov deleţ in
količino proizvedene električne energije. Leta 2015 smo proizvedli 1 GWh električne energije
iz OVE, do leta 2030 se bo deleţ povečal na 1,6 GWh, torej se bo deleţ povečal za 60 %.
Povečanje proizvodnje OVE bo iz vseh virov.

EKONOMIKA OVE

Uvod
Ključni razvojni izziv slovenske energetike ostaja visoka energetska intenzivnost. Ta kazalec
konkurenčnosti gospodarstva meri porabo energije pri ustvarjanju enote produkta (dodane
vrednosti) in kaţe na to, kakšna je struktura gospodarstva in kako učinkovito gospodarstvo
izrablja energijo.
Z rastjo cen goriv visoka energetska intenzivnost vse bolj vpliva na konkurenčnost
gospodarstva in druţbe. Z rastjo porabe se uvoz energije povečuje, z naraščanjem cen pa
stroški za uvoz še bistveno hitreje, kar pa vpliva na ekonomiko.

Za oskrbo z energijo v Sloveniji je odločilno dogajanje na zunanjih energetskih trgih.
Slovenija je za več kot polovico odvisna od uvoza primarne energije. Uvoz vpliva tako na
ceno energije v Sloveniji kot tudi na zanesljivost oskrbe. Ne glede na to da se znaten del
dobav realizira s srednje- in dolgoročnimi pogodbami, so dobavne cene vezane na trţne cene.
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Drţava ţe več let s financiranjem spodbuja naloţbe v OVE in URE s subvencijami (MOP) in
s posojili s subvencionirano obrestno mero (Eko sklad).
Poleg finančnih spodbud so za ekonomiko OVE pomembni tudi davki in davčne spodbude.
Cene energije so ključni element energetske in okoljske politike EU, obdavčevanje
energentov pa instrument, s katerim je moţen delen vpliv na višino maloprodajnih cen. EU
predpisuje minimalne trošarine za energetske proizvode in omogoča, da se pri tem upoštevajo
tudi druge dajatve. Dokler bo Vlada RS vodila aktivno politiko zniţevanja inflacije ni
pričakovati, da se bodo trošarine na naftne derivate občutno povečale. Višje trošarine na
naftne derivate lahko pričakujemo na dolgi (morda tudi srednji) rok. Uveljavljena je tudi
okoljska dajatev za onesnaţevanje zraka z emisijo CO2 kot ukrep, ki vzpodbuja k rabi goriv z
niţjo vsebnostjo CO2 in posredno k niţji rabi končne energije. Dajatev je dopolnjena s
sistemom oprostitev plačila takse, če se upravljavec naprave obveţe k zmanjšanju emisij TGP.
CO2 taksa velja za vse, ki niso v sistemu trgovanja z emisijami.
Vsi se zavedamo, da emisije CO2, ki nastajajo pri uporabi fosilih goriv, povzročajo podnebne
spremembe. Ves svet vlaga velike investicije v izrabo OVE. Drţave z velikimi količinami
OVE (Danska, Nemčija) se kljub velikim subvencijam soočajo z največjimi cenami energije v
svetu. Več o načinih vlaganja v OVE v naslednjem poglavju.

Konkurenčne prednosti OVE:
 spodbujanje zaposlenosti in razvoj podeţelja,
 zmanjševanje odvisnosti od uvoţenih virov energije,
 čisto okolje in preprečevanje podnebnih sprememb,
 privlačijo investicije za obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije,
 postajajo cenovno konkurenčni fosilnim gorivom.

V Resoluciji o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 so strateške usmeritve in cilji
energetske politike v Sloveniji podrobno opredeljeni za konkurenčnost, zanesljivost in okolje.
Agencija za energijo z izvajanjem svojih nalog prispeva deleţ k doseganju treh ključnih ciljev
na energetskem področju: trajnost, konkurenčnost in varnost oskrbe (Agencija za energijo).
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Konkurenčnost
Kazalci konkurenčnosti:


povprečne cene (sumarno odraţajo poslovanje v panogi),



cene za tipskega porabnika energije (ocenjujejo vidik konkurenčnosti porabnikov
energije),



razlika med trţno ceno na slovenskem trgu in cenami na drugih trgih (kaţejo na
učinkovitost delovanja trgov),



sedanja vrednost stroškov proizvodnje in uvoza energije (ocenjuje učinek scenarijev
na konkurenčnost druţbe).

Zanesljivost
Na področju zanesljivosti je pomembno:
 odvisnost od uvoza pri oskrbi z električno energijo (ReNEP postavlja količinske cilje
zanesljivosti energetske oskrbe z električno energijo iz domačih energetskih virov.
Inštalirana moč elektrarn v elektroenergetskem sistemu na ozemlju RS mora biti vsaj
45 % višja od največje končne moči porabe in mora zagotavljati vsaj 60 % sistemskih
rezerv pri oskrbi z električno energijo na območju, ki nima omejitev daljnovodnih
povezav),
 zadostnost proizvodnih virov električne energije (za oceno zadostnosti proizvodnih
virov za električno energijo je uveljavljena metodologija UCTE, ki ocenjuje realno
razpoloţljive kapacitete glede na referenčno mejo zadostnosti in konično obremenitev.
Namenjena je oceni, ali obstajajo v sistemu zadostne proizvodne zmogljivosti, da
pokrijejo pričakovano porabo in vršne potrebe z upoštevanjem realnih moţnosti
uvoza),
 minimalne zaloge naftnih derivatov in zagotavljanje dobave zemeljskega plina
(oblikovanje obvezne rezerve je določeno v Direktivi EU drţav članic EGS glede
vzdrţevanja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov na ravni 90-dnevne
povprečne porabe v preteklem letu za vse kategorije naftnih derivatov in ustrezne
ravni zanesljivosti oskrbe s plinom, kjer je dobavitelj dolţan zagotoviti z ukrepi za
dobavo v izrednih razmerah (20 % zmanjšanje dobav v RS oz. 20 % potrebne
štirinajstdnevne dobave) in v zimskem obdobju količine, ki omogočajo ogrevanje
prostorov ob izjemno nizkih temperaturah (40 % potrebne petdnevne dobave
posebnim odjemalcem)).
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Okolje
Na področju okolja je ključno:
 zmanjševanje emisij TPG (cilji Kjotskega protokola) in zmanjševanje emisij klasičnih
polutantov SO2 in NOx,
 povečanje OVE (v energetsko-podnebnem paketu je zastavljen cilj 20 % obvezujočega
deleţa OVE v končni porabi energije in 10 % deleţa biogoriv do leta 2020. Cilj
Slovenije je 25 % deleţ OVE v končni rabi energije do leta 2020),
 prihranki končne energije (v okviru energetsko-podnebnega paketa je cilj EU doseči
20 % izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 na ravni skupnosti. EU v
svojem Akcijskem načrtu za energetsko učinkovitost stremi k zmanjšanju porabe
energije za 20 % do leta 2020 glede na potek porabe).

Cene energije iz OVE
Na ekonomiko (oblikovanje končnih cen električne energije v Sloveniji) bo v prihodnje poleg
uvozne odvisnosti in CRM – to so mehanizmi za zagotavljanje zadostnih proizvodnih
zmogljivost - vplivala tudi proizvodnja elektrike iz OVE.

Graf 22 prikazuje uvozno odvisnost EU od fosilnih goriv in ceno fosilnih goriv. Končna cena
električne energije bo padla oz. na njeno višino bo imela vpliv energetska odvisnost drţave,
kamor spada lastna samooskrba z energijo. V Sloveniji je ta potencial poleg obstoječih virov
pridobivanja elektrike iz NEK in TEŠ še v povečanju deleţa pridobivanja iz OVE, kamor
spada med drugim tudi hidroenergija.
Iz grafa 22 se vidi, da na ceno ne vpliva uvozna odvisnost (nafta). Z uvozno odvisnostjo se je
z leti in tako kaţejo tudi projekcije za naprej povečevala tudi cena fosilnih goriv. Od leta 1990
do 2010 se je odvisnost EU od premoga podvojila na 37 %, v letu 2030 bo znašala ţe 66 %.
Odvisnost od nafte se z leti bistveno ne spreminja, sama cena pa se je v obdobju 1990-2007
povečala za 137 %. Sledita zemeljski plin s 100 % povečanjem in premog z 38 % povečanjem
v enakem obdobju. Projekcija kaţe, da se bo poraba zemeljskega plina do leta 2030 v
primerjavi z letom 2010 povečala iz 21 % na 81 % odvisnost, v letu 2030 bomo 88 % odvisni
od nafte.
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Graf 22: Uvozna odvisnost EU od fosilnih goriv in rast cen reagentov (Vrste energij in
energijske pretvorbe).

Politika na področju OVE bo v Sloveniji v prihodnje vplivala na končno ceno elektrike. Do
leta 2020 mora Slovenija doseči mednarodno zavezo o deleţu OVE. Sprejeli smo zavezo, da
bo deleţ proizvedene električne energije iz OVE v končni bruto porabi 39,3 %. Za dosego
zavezujočega deleţa bomo morali zgraditi še pribliţno za 1,5 TWh novih naprav za
pridobivanje elektrike iz OVE. Primanjkljaj bi sam zmanjšal predvsem s spodbujanjem
pridobivanja iz sončne in vetrne energije, delno tudi hidroenergije.

Visoko cene energije iz OVE povzročajo:
 visoki investicijski stroški izgradnje naprav (stroški obratovanja nizki),
 komponente naprav so zelo drage (monopol na trgu proizvajalcev),
 stroški prenosa energije v omreţje (lokacije pridobivanja so daleč, zato je povezovanje
z velikimi mesti drago),
 proizvodnja energije v presledkih, sonce ne sije in veter ne piha vedno (moramo imeti
energetsko rezervo v obliki fosilnih naprav v času konic. Ker pa te naprave zaganjamo
občasno in ne delujejo s polno paro, so zelo drage za proizvodnjo).
Visoki stroški OVE ovirajo prizadevanja proti podnebnim spremembam in povzročajo
naraščanje zanimanja za sporne oblike energije. Pojavlja se nevarnost, da se bo zaradi rasti
cen energentov proizvodnja energije preselila v drţave, ki niso tako ostre v prizadevanju pri
preprečevanju podnebnih sprememb. Poraba fosilnih goriv bi se tako povečala.
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Drţave podaljšujejo ţivljenjske dobe obstoječih naprav kot rezervo za predrago OVE. Cena
jedrske energije narašča, a je še vedno cenovno ugodnejša, zato se razmišlja o gradnji
dodatnih objektov. V porastu so tudi plinske elektrarne, ki povzročajo polovico manj
onesnaţenja kot fosilne (premog) (Why is renewable energy so expensive?).

SUBVENCIJSKE SHEME

Uvod
Z izrazom subvencija se najpogosteje označujejo neposredna plačila proizvajalcu ali
porabniku energije, lahko pa tudi druge, manj pregledne oblike pomoči ali podpor (oprostitev
plačila davkov, popusti, nadzor cen, omejitve v trgovanju in pri vstopanju na trg, ugodne
obrestne mere ...) (Kazalci okolja v Sloveniji).
Drţava s pomočjo finančnih sredstev subvencionira OVE, da je ta energija kljub večjim
stroškom pridobivanja lahko konkurenčna konvencionalnim oblikam energije.
Subvencije ne smejo spreminjati konkurenčnosti, njihova višina pa je odvisna od vrste
tehnologije, višine investicije, obratovalnih pogojev, stroškov, stroškov goriva ... Morajo biti
prilagodljive (omejitev in zmanjševanje) v primeru čezmerne donosnosti kapitala.
Slovenska shema subvencioniranja proizvodnje energije iz OVE je usklajena s predpisi EU in
je v skladu s smernicami za drţavno pomoč za varstvo okolja (2008/C82/01) z zagotavljanjem
cilja stimulativnega investicijskega okolja za nove projekte s področja OVE in URE
(VEHOVAR, K).
Pravni temelj sheme podpor določa EZ-1 in več podzakonskih aktov. Delovanje in
organizacijsko strukturo sheme urejata Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz
OVE in Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v SPTE z visokim izkoristkom.
Za izvajanje sheme je odgovoren Center za podpore, ki deluje v okviru organizatorja trga
Borzen (Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in Soproizvodnja toplotne
in električne energije (SPTE) za obdobje 2010-2014).
Med članicami EU je v preteklosti pred sprejetjem predpisov EU v skladu s smernicami za
drţavno pomoč za varstvo okolja (2008/C82/01), ki so zmanjšala odstopanja in poenotila
razvoj OVE, prihajalo do velikih odstopanj v obsegu izkoriščanja OVE.
Odstopanja so povzročila različne uradne opredelitve OVE, naravne pogoje, izhodišča v
energetski politiki, mednarodne obveznosti, politične razlike, razlike v planiranju, razlike v
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promocijskih sistemih, razlike v okoljski osveščenosti in razlike v tehnologijah.
Podporna shema je bila sprejeta pri Evropski komisiji kot dovoljena oblika drţavnih pomoči
za varstvo okolja.

Zaradi višjih investicijskih in obratovalnih stroškov je potrebno za uresničitev cilja povečanja
izrabe OVE te vire finančno podpreti s takšnimi instrumenti, ki bodo še v skladu z idejo o
notranjem trgu.

Za tehnologije, ki zmanjšujejo vplive na okolje, so še vedno potrebne finančne spodbude
zaradi trţnih nepopolnosti. Do nepopolnosti prihaja, ko cene fosilnih goriv in električne
energije ne odraţajo vseh stroškov zaradi obremenjevanja okolja (Poročilo o doseganju
nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

Ukrepi za spodbujanje OVE se izvajajo. V Sloveniji so uveljavljeni naslednji pomembni
instrumenti za spodbujanje rabe OVE, ki bodo podrobneje opisani in predstavljeni v
nadaljevanju: Zakonodaja na področju OVE in financiranje OVE, med katere spadajo
Subvencije …

Zakonodaja na področju OVE
Zakonodaja, ki ureja finančne podpore (subvencije), s področja OVE in SPTE z visokim
izkoristkom je del sprejete nacionalne politike za doseganje ciljev, ki jih morajo izpolnjevati
drţave članice EU.

Zakoni in predpisi
To so zakoni in predpisi na področju OVE, ki urejajo in predpisujejo področje podpor
(subvencij) (Zakonodaja in predpisi):
 Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št.17/14),
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 Pravila za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 86/09 in 17/1 - EZ-1),
 Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omreţje električne energije
(SONDO) (Uradni list RS, št. 41/11 in 17/14 - EZ-1),
 Metodologija določanja referenčnih stroškov električne energije, proizvedene iz
obnovljivih virov energije.

Uredbe
Gre za uredbe na področju OVE, ki urejajo in predpisujejo področje podpor (subvencij)
(Zakonodaja in predpisi):
 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne sluţbe organiziranja trga z električno
energijo (Uradni list RS, št. 8/09 in 17/14 - EZ-1),
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE (Uradni list RS, št. 37/09,
53/09, 68/09, 76/09, 17/10, 94/10, 43/11, 105/11, 43/12, 90/12 in 17/14 - EZ-1),
 Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v SPTE z visokim izkoristkom
(Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09,76/09, 17/10, 81/10 in 17/14 - EZ-1),
 Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor
proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE
(Uradni list RS, št. 36/14),
 Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije
(Uradni list RS, št. 8/09, 22/10 - EZ-D, 45/12 in 17/14 - EZ-1),
 Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno
električno energijo potrdila o izvoru in podpore (Uradni list RS, št.21/09, 33/10, 45/12
in 17/14 - EZ-1),
 Uredba o določanju količine električne energije, ki je proizvedena v SPTE z visokim
izkoristkom, ter določanju izkoristka pretvorbe energije biomase (Uradni list RS, št.
37/09min 17/14 - EZ-1),
 Uredba o energetski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 62/03, 88/03, 75/10, 53/11 in
17/14 - EZ-1),
 Uredba o pravilih za pripravo napovedi poloţaja proizvodnih naprav na OVE in s
soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Uradni list RS, št.
83/09, 94/11 in 17/14 – EZ – 1),
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 Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št.
114/09, 22/10 – EZ-D, 57/11 in 17/14 - EZ-1).

Akti in sklepi
Akti in sklepi na področju OVE, ki urejajo in predpisujejo področje podpor (subvencij), so
(Zakonodaja in predpisi):
 Akt o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v
soproizvodnji z visokim izkoristkom iz OVE (Uradni list RS, št. 38/14),
 Akt o uporabi registra potrdil o izvoru električne energije in načinu sporočanja
podatkov o proizvodnji električne energije (Uradni list RS, št. 33/09),
 Sklep o oceni nezadostnih finančnih sredstev podporne sheme za proizvodnjo v letu
2012,
 Sklep o zamejitvi izplačil na dovoljena odstopanja za proizvodnjo v letu 2013.

Financiranje OVE
Energetski zakon (EZ - 1) v 11. odstavku 372. člena določa vrste tehnologij upravičenih do
podpor za električno energijo iz OVE in iz SPTE ter pogoje za pridobitev podpor (Ur.1. RS,
št. 17/2014).
Podpore so finančna pomoč proizvodnji električne energije v proizvodnih napravah OVE in
SPTE, če stroški proizvodnje te električne energije presegajo ceno, ki jo je za zanjo mogoče
doseči na trgu z električno energijo (Predpisi SLO, Energetika).

Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav se izvajajo kot (Predpisi SLO, Energetika):
 zagotovljeni odkup električne energije, ko Center za podpore ne glede na ceno
električne energije na trgu odkupi vso neto proizvedeno električno energijo, oddano v
javno omreţje. Za prevzeto električno energijo v bilančno skupino Centra za podpore
se prejeme potrdilo o izvoru po zagotovljeni ceni, določeni v odločbi o dodelitvi
podpore,
 finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna podpora) za neto proizvedeno
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električno energijo, ki jo proizvajalec proda sam na trgu ali jo porabi kot lastni odjem,
Dodeli se pod pogojem, da so stroški proizvodnje višji od referenčne trţne cene
električne energije.

Financiranje subvencijskih shem za proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE je
urejeno z zbiranjem sredstev preko prispevka OVE in SPTE, ki ga od leta 2009 plačujejo vsi
porabniki električne energije v Sloveniji.
Od junija 2014 se prispevek plačuje tudi na trda in tekoča fosilna goriva, zemeljski plin, UNP
in daljinsko toploto (Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za
obdobje 2010-2014).

Investicije v OVE morajo postati pomemben del financiranja v gospodarstvu na področju
energetike. Poleg krize so glavni krivci zmanjšanja investicij v OVE tudi zapletena slovenska
zakonodaja (pridobitev dovoljenj in soglasij), visoka cena investicij in majhna količina OVE,
ko govorimo o izkoriščanju posameznih gospodinjstev.
V Sloveniji imamo na eni strani velike subvencije za pridobivanje vetrne energije, a ne
dobimo okoljskega soglasja, da bi gradili. Na drugi strani pa je strošek pridobivanja
dokumentacije za manjše objekte enak kot za velike objekte, kar je nesmiselno.

Nepovratna sredstva
Ministrstva za gospodarstvo, pod katerega sodi Agencija za energijo spodbuja URE in izrabo
OVE, s pomočjo javnih razpisov in z investicijami v individualnih gospodinjstvih, podjetjih in
javnih ustanovah (KLANŠEK, M.).

Spodbude za gospodinjstva so (KLANŠEK, M., Borzen):
 vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode,
 vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje sanitarne vode ali centralno ogrevanje
prostorov,
 vgradnja kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, in sicer kurilne
naprave na polena, pelete ali sekance.
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Spodbude za podjetja so (KLANŠEK, M., Borzen):
 izraba geotermalne energije za toplotno oskrbo,
 vgradnja toplotnih črpalk za toplotno oskrbo,
 vgradnja sprejemnikov sončne energije za pripravo tople vode,
 postavitev avtonomnih elektrarn na sonce ali veter,
 spodbude investicijskim ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase.

V okviru spodbud lahko podjetja prejmejo tudi del sredstev za energetski pregled objektov in
pripravo investicijske dokumentacije za projekte URE in izrabe OVE.

Posojila
S financiranjem in spodbujanjem naloţb na področju OVE se na ozemlju RS ukvarja
Slovenski okoljski javni sklad (Slovenia Environmental Public Found). Sklad deluje na
področju varstva okolja z dajanjem poroštev oz. kreditov (obrestne mere niţje od trţnih) za
okoljske programe, ki so skladni z nacionalnim programom varstva okolja in z okoljsko
politiko EU (KLANŠEK, M.).

Med okoljske naloţbe spadajo (KLANŠEK, M., Borzen):


smotrno ravnanje z odpadki,



omejevanje in obvladovanje onesnaţevanje voda, tal in zraka ter emisij hrupa in
sevanj,



ohranjanje varstva biotske raznovrstnosti in genskih virov.

Davčne olajšave
Članicam EU se nudi podpora za OVE preko različnih shem in fiskalnih instrumentov na
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področju davčnih olajšav.

Davčne olajšave na področju OVE so (KLANŠEK, M., Borzen):
 oprostitev pri energetskem davku in trošarinah,
 oprostitve pri določenih emisijskih davkih (CO2, SO2, NOx),
 niţje stopnje davkov na dodano vrednost (pri izbranih tehnologijah in cenah določene
tehnologije),
 oprostitve pri obdavčevanju v primeru investiranja v določene tehnologije,
 oprostitve pri obdavčevanju dohodkov iz OVE,
 amortizacijske sheme, naklonjene projektom OVE.

OVE so okolju prijazne tehnologije, za katere lahko uveljavljamo davčno olajšavo po 9.
členu Zakona o dohodnini. Po tem členu lahko davčni zavezanci v Sloveniji navedejo nakup
strojev in naprav, ki zadoščajo kriterijem ekološke učinkovitosti, manjši porabi pitne vode in
manjšemu onesnaţenju okolja, kot davčno olajšavo (Uredba o določitvi kriterijev energetske
učinkovitosti, manjše porabe pitne vode in manjšega obremenjevanja okolja za nekatere
proizvode široke rabe) (KLANŠEK, M.).

Privatne investicije (kapital) v OVE
Pod pojmom privatni kapital razumemo predvsem lokalno lastništvo objekta za pridobivanje
OVE (vetrna, sončna, vodna energija in biomasa). Skupnost lahko sodeluje v projektih OVE.
Deleţi energije, ki jo prispevajo v skupno proizvodnjo energije, pa so različni (v Skandinaviji
je ta deleţ 20 % , v Nemčiji 10 % na področju pridobivanja električne energije).
V Sloveniji imamo kombinacijo privatnih investicij, ki so pridobljena s poceni posojili in
nepovratnimi sredstvi. Za zagotavljanje energetske neodvisnosti in predvidljive cene
pridobivanja vlagamo predvsem v sončne elektrarne, katerih vloţek se povrne ţe v nekaj
desetletjih s sočasnim zasluţkom, ko oddajamo višek elektrike v omreţje (KLANŠEK, M.).
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Podporna shema OVE
Nova podporna shema za električno energijo iz OVE in SPTE velja od 1. 11. 2009. Uvedena
je bila z novelo Energetskega zakona, ki je stopila v veljavo 12. 7. 2008. Pred sprejetjem nove
podporne sheme, ki je nadgradila sistem spodbujanja, je bila v veljavi do 31. 12. 2011 prva
podporna shema iz leta 2002.

Značilnosti nove podporne shema za električno energijo iz OVE in SPTE so (Borzen):


nov način določitve in usklajevanja referenčnih stroškov, implicitne trţne cene in
posledično višine podpor,



večja specifičnost glede na tehniko in tehnologijo proizvodne enote (spremenjena
ureditev predvsem za SPTE enote),



hitrejše (avtomatično) usklajevanje in prilagajanje razmeram na trgu,



potrdila o izvoru kot podlaga oz. potrebni pogoj za izplačevanje podpor,



izvajanje sheme se prenese iz sistemskih operaterjev omreţja na Borzen (Center za
podpore).

Leta 2014 se je začela uveljavljati prenova podporne sheme za proizvodnjo električne energije
iz OVE in SPTE, tokrat s ciljem obvladovanja stroškov za podporno shemo.
S prenovo sheme po EZ-1 iz leta 2014 za naprave, ki so ţe vključene vanjo, pravne podlage
ostanejo nespremenjene. Z letom 2015 so se spremenili postopki in pogoji za nove vstope
naprav v shemo. Vstopi so omejeni s kvotami, najboljši ponudniki pa izbrani na podlagi
javnega poziva, ki bo tudi osnova za oblikovanje višine podpore. Do konca leta 2014 je
delovala še vedno podporna shema, uvedena leta 2009 (Poročilo o doseganju nacionalnih
ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

Podporni mehanizmi za komercialne dejavnosti, kamor spada proizvodnja električne energije,
so omejeni in regulirani na ravni EU. Subvencioniranje se izvaja skladno z EZ z vsakoletnimi
razpisi Agencije za energijo.
V Sloveniji je dovoljeno spodbujanje proizvodnje električne energije iz domačih virov z
odkupom količin pod 15 % porabljene električne energije v Sloveniji.

Prispevek podporne sheme k doseganju ciljnega deleţa OVE se iz leta v leto povečuje. V letu
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2014 je bil deleţ OVE iz podporne sheme v bruto končni rabi energije 1,7 % (leta 2013 1,4
%) pri skupnem deleţu OVE, ki za leto 2014 znaša 22,1 % (leta 2013 21,5 %).
Podporna shema ima prispevek tudi k doseganju energetske učinkovitosti. V letu 2014 je bil
prihranek primarne energije zaradi obratovanja naprav soproizvodnje na fosilna goriva in
OVE, ki so bila vključena v podporno shemo, 478,7 GWh, kar je skoraj 3 krat več kot leta
2010 (178,4 GWh).

Metoda določanja višine podpor
Višina obratovalne podpore oz. zagotovljenega odkupa se določi na podlagi referenčnih
stroškov, ki so objavljeni v Metodologiji za določanje referenčnih stroškov električne
energije, proizvedene iz OVE.
Referenčni stroški = Nespremenljivi referenčni stroški + Spremenljivi referenčni stroški

Nespremenljivi del referenčnih stroškov se metodološko določa vsakih 5 let oz. prej, če se
bistveno spremenijo investicijski stroški. Določeni so na podlagi stroškov investicije in
obratovalnih stroškov. Ko proizvajalec enkrat vstopi v sistem, ima za obdobje prejemanja
podpore vedno enake nespremenljive referenčne stroške (Metodološko določanje višine
podpore, Center za podpore).
Spremenljivi referenčni stroški so določeni le pri tistih proizvodnih napravah OVE, kjer
vhodni energent predstavlja finančni strošek. Sončne elektrarne imajo skladno z metodologijo
vse referenčne stroške opredeljene kot nespremenljive, kar pomeni, da je cena zagotovljenega
odkupa po vstopu v sistem fiksna, višina obratovalne podpore pa se spreminja le glede na
referenčno trţno ceno električne energije, ki jo vsako leto objavi Agencija za energijo
(Metodološko določanje višine podpore, Center za podpore).

Na podlagi referenčnih cen proizvodnje električne energije in referenčne trţne cene električne
energije so se cene za ZO in OP za posamezni viri OVE in velikostni razred naprav določale
enkrat letno. Izjema so sončne elektrarne (Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju
OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

Tabela 20 prikazuje višino referenčne trţne cene električne energije od leta 2009 do leta 2015.
Splošna razlaga referenčne cene tabele 20 je, da predstavlja določeno povprečje odkupnih cen
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električne energije (tu so zajeti vsi viri proizvodnje, ne samo OVE) na trgu v tekočem letu.
Sprejme se jo na Nemški borzi. Določa se jo za celo leto naprej in je neko vodilo tudi za
ponudnike električne energije, saj ta referenčna cena predstavlja, koliko so ponudniki odjema
pripravljeni plačati za energijo v prihajajočem letu.
Kot je vidno, od leta 2009 dalje referenčna trţna cena pada. Padec je v tem obdobju znašal 39
%. Padec cene energije le še povečuje nekonkurenčnost OVE pri nespremenjenih stroških
proizvodnje.

Tabela 20: Prikaz višine referenčne tržne cene električne energije za obdobje 2009-2015
(Metodološko določanje višine podpore in Borzen):
Leto

Referenčna trţna cena električne energije (EUR/MWh)

2009

65,00

2010

53,41

2011

53,13

2012

55,79

2013

50,66

2014

43,31

2015

39,65

Poseben primer so sončne elektrarne, pri katerih je bilo ţe v sami metodologiji določeno, da
se referenčni stroški vsako leto zniţujejo.
Z vstopom v sistem podpor se stroški fiksirajo in se za konkretno elektrarno ne spreminjajo
več (Določanje višine podpor električni energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE, in višine
podpor v letu 2013).

S spremembo Uredbe (Uradni list RS, št. 94/2010) so z letom 2011 ukinil tudi t.i. dodatek za
»integriranost«, vendar s prehodnim obdobjem, saj so elektrarne, za katere je bilo do 30.
septembra 2011 izdano gradbeno dovoljenje za novogradnjo ali rekonstrukcijo stavbe in so
bile priključene na omreţje do 31. decembra 2011, da so lahko še bile upravičene do dodatka.
Sončne elektrarne z referenčnimi stroški v letu 2012 in dalje torej dodatka za integriranost ne
dobivajo več (Določanje višine podpor električni energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE, in
višine podpor v letu 2013).
Sprememba Uredbe (Uradni list RS, št. 90/2012) je uvedla 5 % dodatek za interne priklope
elektrarn do vključno 5 kW za priklope po 1. 12. 2012 (Določanje višine podpor električni
energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE, in višine podpor v letu 2013).
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Vrste podpor OVE
Sluţijo kot finančna pomoč pri proizvodnji električne energije iz OVE. Upravičeni smo samo
do ene podpore v primeru, če so stroški proizvodnje električne energije iz OVE večji od
prodajne cene na trgu.
Ključen instrument spodbujanja proizvodnje električne energije iz OVE je shema
obratovalnih pomoči v obliki zagotovljenih odkupnih cen za električno energijo in finančne
pomoči za tekoče poslovanje.
V prihodnje bosta za spodbujanje OVE poleg omenjene finančne pomoči zelo pomembni tudi
davčna in cenovna politika.

Upravičenec se v vlogi za odločbo o dodelitvi podpore, ki jo pošlje Agenciji za energijo,
odloči, na kakšen način bo pridobival podporo s strani Centra za podpore.
Moţnosti sta naslednji:


OP – obratovalna podpora,

 ZO – zagotovljen odkup.

Agencija za energijo
Evropska in slovenska energetska politika temeljita na spodbujanju zanesljivosti oskrbe z
energijo, vzpostavitvi konkurenčnejšega skupnega energetskega trga in boju proti podnebnim
spremembam. Boj proti podnebnim spremembam je poleg zadostnosti energije glavni cilj 2020-20 EU na področju energetike.
V ta namen je Evropska komisija sprejela tretji sveţenj direktiv. Tretji energetski sveţenj, ki
nadgrajuje veljavne predpise, vsebuje ključne določbe za ustrezno delovanje trgov, vključno z
novimi pravili za ločevanje omreţij, povečanje neodvisnosti in pristojnosti nacionalnih
regulatorjev ter izboljšanje delovanja maloprodajnih trgov v korist potrošnikov. Slednje
pomeni, da bodo bolj zaščiteni in da bodo energijo kupovali ceneje (Agencija za energijo).

Agencija za energijo deluje na osnovi določil EZ kot nadzorni organ in nacionalni energetski
regulator nad delovanjem trga električne energije in zemeljskega plina z namenom
zagotavljanjem preglednosti, nepristranskosti in enakopravnega poloţaja vseh udeleţencev
energetskih trgov (Agencija za energijo).
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Naloge agencije lahko strnemo v naslednja področja (Agencija za energijo):
 reguliranje omreţnih dejavnosti (zajema ekonomsko reguliranje vseh operaterjev
sistemov električne energije in zemeljskega plina kot tudi reguliranje samega omreţja
z vidika dajanja soglasij k splošnim aktom),
 reguliranje toplote in drugih energetskih plinov,
 zagotavljanje zanesljive oskrbe z zemeljskim plinom,
 spodbujanje proizvodnje iz OVE, SPTE in URE,
 nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom,
 nadzor nad zakonitostjo dela izvajalcev energetskih dejavnosti,
 varstvo pravic odjemalcev.
Agencija za energijo za vstop v sistem podpor izda odločbo o dodelitvi podpore, odločbo o
deklaraciji proizvodne naprave in izda potrdilo o izvoru električne energije. V odločbi
Agencija za energijo navede razred elektrarne ter tudi morebitne dodatke in odbitke.
Agencija tudi izbira projekte, odloča o potrditvi ali zavrnitvi projekta za vstop v shemo in
izvaja nadzor nad proizvodnimi napravami (deklaracije). Agencija je hranitelj baz podatkov o
proizvodnih napravah (instalirane moči naprav, merilnih mestih, izkoristkih, količini
proizvedene električne energije in uporabljenih energentih) (Poročilo o doseganju nacionalnih
ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

Vrsto podpore (sprememba načina zagotavljanja podpore) lahko upravičenec zamenja z
vloţeno zahtevo za menjavo vrste podpore pri Agenciji za energijo najprej po dveh letih od
začetka prejemanja podpore. Nadaljnje spremembe so moţne na vsaka tri leta prejemanja
podpore. Agencija izda novo odločbo o zagotavljanju podpore. Upravičenec ponovno odda
vlogo Centru za podpore. Postopek je nato enak. Skupaj s Centrom za podpore pripravlja
ocene obsega potrebnih sredstev za izvajanje podporne sheme (Poročilo o doseganju
nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

Agencija za energijo mora na dve leti objavljati poročilo, v katerem analizira doseganje
nacionalnih ciljev za električno energijo, proizvedeno iz OVE in SPTE, kot to določa 361.
člen EZ (Poročilo o doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 20102014).
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Borzen
Osnovna dejavnost Borzena je operater trga z električno energijo.
Delovanje delimo na dva sklopa (Borzen):
 Operater trga:
za uporabnike s področja energetskega trga izvaja storitve, določene z EZ. Operater trga
omogoča aktivno poslovanje na trgu vsem udeleţencem trga z elektriko. S svojimi storitvami
zagotavlja in omogoča usklajeno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema. Izvaja
naloge vodenja bilančne sheme, bilančne obračune, evidentiranje bilateralnih pogodb ...
 Center za podpore:
operativno izvaja podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in visoko
učinkovite SPTE. Na ta način podpira okoljevarstveno politiko in osvešča javnost.
Center za podpore
Podjetje je bilo ustanovljeno za izvajanje nalog organiziranja trga z električno energijo na
osnovi določb EZ. Center za podpore (CP) je operativni izvajalec podporne sheme za
proizvodnjo električne energije iz OVE in visoko učinkovite SPTE (Borzen d.o.o.).

CP upravlja s sredstvi sheme. Skupaj z Agencijo pripravlja oceno potrebnih finančnih sredstev
za delovanje sheme za prihodnje leto. Ocena potrebnih sredstev se pripravlja na podlagi ocene
proizvodnje električne energije iz naprav v shemi in iz naprav, ki še niso v sistemu podpor, ob
upoštevanju cen za ZO in referenčne cene električne energije (Poročilo o doseganju
nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

CP obsega naslednje naloge (skladno z Energetskim zakonom (EZ-1) (Borzen):
 upravljanje s sredstvi prispevkov iz 377. člena tega zakona,
 sklepanje pogodb o podporah in izplačevanje podpor,
 odkup električne energije po prvi alineji šestega odstavka 372. člena tega zakona po
ceni, ki jo določi vlada,
 odkup električne energije od proizvajalcev iz štirinajstega in petnajstega odstavka 372.
člena tega zakona,
 izplačevanje finančnih podpor za tekoče poslovanje,

60

Mehle, M. 2016. Podporne sheme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL, NTF, Odd. za geotehnologijo in rudarstvo.

 prodaja odkupljene električne energije na trgu na draţbi ali z razpisom oz. na
energetski borzi.

Poleg navedenega CP opravlja tudi naslednje dejavnosti: zagotavlja zanesljivo oskrbo z
električno energijo v drţavi na podlagi uporabe domačih virov primarne energije, zagotavlja
zadostne proizvodne zmogljivosti, izvaja programe za varčevanje z električno energijo ter
informira, ozavešča in usposablja različne ciljne skupine o koristih in praktičnih vidikih
razvoja in uporabe tehnologij za URE ter za uporabo OVE skladno s 351. členom
Energetskega zakona (EZ-1) (Borzen d.o.o.).

Višina podpore se določi v pogodbi, ki jo pripravi CP na podlagi podatkov iz odločbe o
dodelitvi podpore, izdane s strani Agencija za energijo, v kateri so navedeni razred elektrarne
ter tudi morebitni dodatki in odbitki. Podporo se lahko prejeme kot zagotovljen odkup (ZO)
ali kot obratovalno podporo (OP).

Zagotovljen odkup električne energije
Pri ZO CP prevzema električno energijo, oddano v javno omreţje, in jo plačuje po ceni,
določeni v odločbi, ki jo izda Agencija za energijo. Naprava je uvrščena v posebno bilančno
skupino oz. podskupino, ki jo oblikuje CP (eko skupina). Tako sklenjena Eko pogodba je
namenjen novim napravam v gradnji, ki še niso bile priključene na omreţje in za katere se je
upravičenec ţe odločil, da bo kot obliko podpore izbral zagotovljeni odkup (moč naprave do 1
MW). CP v tovrstni podpori ureja izravnavo razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo (kritje odstopanj) ter plačuje električno energijo, oddano v javno omreţje.
Upravičenci podpore ZO imajo sklenjeno pogodbo s CP in ne smejo hkrati imeti ločene
pogodbe za prodajo električne energije.
Za tovrstno podporo se odločijo upravičenci OVE naprav z močjo, manjšo od 5 MW, in SPTE
napravo z močjo, manjšo od 1MW. Naprave z večjo močjo (od navedene) ne morejo pridobiti
podpore po ZO. Podpora je omejena glede na starost naprav OVE 15 let in SPTE 10 let
(Borzen d.o.o., Sistem podpor).
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Določevanje cene ZO električne energije
Cene ZO so glede na uporabljeni OVE in velikostni razred proizvodne naprave enake
referenčnim stroškom. Sestavljene so iz dveh delov:
 nespremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak nespremenljivemu delu
referenčnih stroškov in se ne spreminja ves čas trajanja pogodbe o zagotovljenem
odkupu,
 spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa je enak spremenljivemu delu referenčnih
stroškov, če je ta določen, in se letno ali tudi pogosteje usklajuje po objavi referenčnih
cen goriva.
Za proizvodne enote OVE, za katere spremenljivi del cene zagotovljenega odkupa ni določen,
se navaja samo cena ZO (Akcijski načrt za OVE 2010-2020).

Višina cene zagotovljenega odkupa ZO (leto i) = referenčni stroški (leto i)
Referenčni stroški = nespremenljivi + spremenljivi
Prvi se po vstopu v sistem FIKSIRAJO, druga pa USKLAJUJETA glede na referenco.

V sam izračun posameznih višin podpornih shem naprav pri ZO virov OVE in z njim
povezanimi enačbami se ne bom spuščal, ker niso predmet magistrskega dela. Bom pa v
nadaljevanju magistrskega dela opravil analizo podatkov ZO za posamezni vir OVE v
primerjavi s količino proizvedene energije iz posameznih naprav v odvisnosti od števila teh
naprav, vključenih v subvencijsko shemo. Zajel bom obdobje od leta 2009 do leta 2014, za
katero so ţe zbrani podatki.

Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav v pogodbah o ZO za obdobje 20102020
Tabele v nadaljevanju prikazujejo cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE. Za
vsak posamezni vir OVE je samostojna tabela, ki bolj podrobno za posamezni velikostni
razred proizvodne naprave prikazuje ceno ZO. Kot je bilo omenjeno, je vrednost ZO enaka
vrednosti referenčnih stroškov posamezne proizvodne naprave. Do ZO so opravičene naprave
OVE do moči 5 MW.
Višine podpor, izplačane v obliki ZO za preteklo obdobje od 2009 do vključno z letom 2014,
bodo predstavljene in analizirane v poglavju Analiza podporne sheme pri proizvodnji
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električne energije.

Tabela 21: Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE – hidroenergija (Akcijski
načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
- srednja (do 5 MW)

Cena zagotovljenega odkupa (EUR/MWh)
105,47
92,61
82,34

Tabela 22: Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE – vetrna energija
(Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
- srednja (do 5 MW)

Cena zagotovljenega odkupa (EUR/MWh)
95,38

Tabela 23: Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE – sončna energija, ki so
postavljena na stavbah ali gradbenih konstrukcijah (Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Cena zagotovljenega odkupa (EUR/MWh)
Velikostni razred proizvodne Na stavbah ali gradbenih
Sestavni del ovoja zgradbe
naprave:
konstrukcijah
oziroma elementov zgradbe (1)
415,46
477,78
- mikro (< 50 kW)
380,02
437,03
- mala (< 1 MW)
315,36
362,67
- srednja (do 5 MW)
(1) Proizvodna naprava OVE kot jo določa drugi odstavek 14. člena Uredbe.

Tabela 24: Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE – sončna energija, ki so
zgrajene kot samostojni objekti (1) (Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
Cena zagotovljenega odkupa (EUR/MWh)
390,42
- mikro (< 50 kW)
359,71
- mala (< 1 MW)
289,98
- srednja (do 5 MW)
(1) Samostojni objekti iz razreda 2302 v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo objektov.
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Pri sončnih elektrarnah poznamo veliko razredov referenčnih stroškov, zato niso prikazani vsi
izračuni podpor. Podatki so dostopni na spletni strani Borzena.

Tabela 25: Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE – geotermalna energija
(Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
- srednja (do 5 MW)

Cena zagotovljenega odkupa (EUR/MWh)
152,47

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne geotermalne energije, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % obratovalne podpore
za to proizvodno napravo OVE (Akcijski načrt za OVE 2010-2020).

Tabela 26: Cene ZO električne energije iz proizvodnih naprav OVE na lesno biomaso, pri
katerih lesna biomasa pomeni več kot 90 % dovedene primarne energije goriva (Akcijski
načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred
proizvodne naprave:

Nespremenljivi del cene
Spremenljivi del cene
Cena zagotovljenega
zagotovljenega odkupa
zagotovljenega odkupa
odkupa (EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
- mikro (< 50 kW)
(1)
(1)
(1)
- mala (< 1 MW)
161,95
62,40
224,35
- srednja (do 5 MW)
115,52
51,92
167,43
(1) Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena uredbe.

V tem poglavju niso prikazane cene podpor ZO električne energije proizvodnih naprav SPTE,
enot na leseno biomaso in enot na fosilna goriva. Višina ZO je odvisna od velikostnega
razreda naprave (6 razredov) in od obratovalnih ur posamezne naprave. Delimo jih na
naprave, ki obratujejo do 4000 ur na leto, in naprave, ki delujejo nad 4000 ur na leto. Izračuni
so prikazani v literaturi (Določanje višine podpor električni energiji, proizvedeni iz OVE in
SPTE, in višine podpor v letu 2015).
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Obratovalna podpora pri proizvodnji električne energije
Pri OP ali finančni pomoči za tekoče poslovanje CP ne prevzema in ne plačuje električne
energije. Izplačuje OP, ki je namenjena plačilu razlike med proizvodnimi stroški in trţno ceno
električne energije na prostem trgu. Proizvodne enote, ki prejemajo ta tip podpore, si morajo
same urediti prodajo električne energije na trgu.

Upravičenci OP si morajo sami urediti izravnavo razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo ter bilančno pripadnost oz. jim to uredi dobavitelj, s katerim imajo sklenjeno
pogodbo za prodajo električne energije.
Za tovrstno podporo se lahko odločijo upravičenci OVE naprave do moči 125 MW in SPTE
naprav do 200 MW. Podpora je omejena glede na starost naprav OVE 15 let in SPTE 10 let
(Borzen, Sistem podpor).

Določanje višine OP
Višina OP se določi tako, da se od skupnih referenčnih stroškov za proizvodno napravo OVE
in velikostni razred iz priloge, ki se letno ali pogosteje usklajujejo glede na referenčne stroške
energentov, odšteje cena, ki jo lahko električna energija iz proizvodne naprave OVE doseţe na
trgu z električno energijo.

Izjemoma je OP za proizvodne naprave OVE na lesno biomaso v soseţigu z energenti
fosilnega izvora, pri katerem biomasa pomeni manj kot 5 % celotne dovedene primarne
energije, enaka določenim referenčnim stroškom (Akcijski načrt za OVE 2010-2020).

Višina obratovalne podpore OP (leto i) = referenčni stroški (leto i) – [referenčna cena el.
energije (leto i) * faktor B]
* Faktor B odraţa stalnost proizvodnje, velikost naprave in trţno moč (objavljen je v prilogah
uredb o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE).

Referenčni stroški = nespremenljivi + spremenljivi
Prvi se po vstopu v sistem FIKSIRAJO, druga pa USKLAJUJETA glede na referenco.
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Višino referenčnih cen električne energije prikazuje tabela 20. Za leto 2015 znaša 39,65 EUR
(Metodološko določanje višine podpore in Borzen d.o.o.).
Faktor B izraţa značilnosti obratovanja posameznih vrst proizvodnih naprav OVE in s tem
kakovost proizvedene električne energije ter trţno moč, ki vplivata na doseţeno ceno
električne energije iz teh proizvodnih naprav na trgu z električno energijo (Akcijski načrt za
OVE 2010-2020).

Tabela 27: Faktor B za velikostne razrede proizvodnih naprav OVE (Akcijski načrt za OVE
2010-2020):
Velikostni razred: Hidroenergija
0,86
- mikro (< 50
kW)
0,86
- mala (< 1
MW)
0 90
- srednja (do
10 MW)
0,90
- velika (do
125 MW)

Veter

Sončna energija

Geotermalna energija

0,80

0,88

0,92

Biomasa
0, 88

Bioplin
0,88

0,80

0,88

0,92

0,91

0,91

0, 80

0,91

0,92

0,92

0,92

0,86

1

0,92

0,92

1

V tabeli 27 niso prikazani faktorji B za naprave na odlagališčni plin, plin iz blata čistilnih
naprav in biološko razgradljivih odpadkov.
V sam izračun posameznih višin podpornih shem naprav pri OP virov OVE in z njim
povezanimi enačbami se ne bom spuščal, ker niso predmet magistrskega dela. Bom pa v
nadaljevanju magistrskega dela opravil analizo podatkov OP za posamezni vir OVE v
primerjavi s količino proizvedene energije iz posameznih naprav v odvisnosti od števila teh
naprav, vključenih v subvencijsko shemo. Zajel bo obdobje od leta 2009 do leta 2014, za
katerega so ţe zbrani podatki.

OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE za obdobje 2010-2020
Tabele v nadaljevanju prikazujejo cene OP električne energije iz proizvodnih naprav OVE. Za
vsak posamezni vir OVE je samostojna tabela, ki podrobno za vsak posamezni velikostni
razred proizvodne naprave prikazuje ceno OP. Do OP so opravičene naprave OVE do moči
125 MW.
Višine podpor, izplačane v obliki OP za preteklo obdobje od 2009 do vključno z letom 2014,
bodo predstavljene in analizirane v poglavju Analiza podporne sheme pri proizvodnji
električne energije.
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Tabela 28: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – hidroenergija (Akcijski
načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
- srednja (do 10 MW)
- velika (do 125 MW)

Obratovalna podpora (EUR/MWh)
49,57
36,71
23,84
18,08

Tabela 29: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – vetrna energija (Akcijski
načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
- srednja (do 10 MW)
- velika (do 125 MW)

Obratovalna podpora (EUR/MWh)
43,38
30,84

Tabela 30: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – sončna energija, ki so
postavljena na stavbah ali gradbenih konstrukcijah (Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Obratovalna podpora (EUR/MWh)
Velikostni razred proizvodne
Na stavbah ali gradbenih
Sestavni del ovoja zgradbe
naprave:
konstrukcijah
oziroma elementov zgradbe (1)
358,26
420,58
- mikro (< 50 kW)
322,82
379,83
- mala (< 1 MW)
256,21
303,52
- srednja (do 10 MW)
215,71
257,82
- velika (do 125 MW)
(1) Proizvodna naprava OVE kot jo določa drugi odstavek 14. člena Uredbe.

Tabela 31: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – sončna energija, ki so
zgrajene kot samostojni objekti (1) (Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
Obratovalna podpora (EUR/MWh)
333,22
- mikro (< 50 kW)
302,51
- mala (< 1 MW)
230,83
- srednja (do 10 MW)
204,22
- velika (do 125 MW)
(1) Proizvodna naprava OVE kot jo določa drugi odstavek 14. člena Uredbe.
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Tabela 32: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE – geotermalna energija
(Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
Obratovalna podpora (EUR/MWh)
- mikro (< 50 kW)
(1)
- mala (< 1 MW)
92,67
- srednja (do 10 MW)
- velika (do 125 MW)
(1)
(1) Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena Uredbe.

Če se letno koristno izrabi toplota v obsegu več kot 30 % vhodne geotermalne energije, je
proizvodna naprava OVE upravičena do izplačila dodatka v višini 10 % OP (Akcijski načrt za
OVE 2010-2020).

Tabela 33: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na leseno biomaso, pri
katerih lesna biomasa pomeni več kot 90 % dovedene primarne energija (Akcijski načrt za
OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
Obratovalna podpora (EUR/MWh)
- mikro (< 50 kW)
(1)
- mala (< 1 MW)
165,20
- srednja (do 10 MW)
107,63
- velika (do 125 MW)
(1)
(1) Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena Uredbe.

Tabela 34: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na leseno biomaso v
sosežigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni več kot 5 %
dovedene energije goriva (Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
Obratovalna podpora (EUR/MWh)
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
42,74
- srednja (do 10 MW)
- velika (do 125 MW)
(1)
(1) Določi se za vsak posamezen primer posebej enako kot za naprave iz drugega odstavka 3. člena Uredbe.
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Tabela 35: OP za električno energijo iz proizvodnih naprav OVE na leseno biomaso v
sosežigu z energenti fosilnega izvora, pri katerem lesna biomasa pomeni manj kot 5 %
dovedene energije goriva (Akcijski načrt za OVE 2010-2020):
Velikostni razred proizvodne naprave:
- mikro (< 50 kW)
- mala (< 1 MW)
- srednja (do 10 MW)
- velika (do 125 MW)

Obratovalna podpora (EUR/MWh)

26,40

V tem poglavju niso prikazane cene podpor OP električne energije proizvodnih naprav SPTE,
enot na leseno biomaso in enot na fosilna goriva. Višina OP je odvisna od velikostnega
razreda naprave (6 razredov) in od obratovalnih ur posamezne naprave. Delimo jih na
naprave, ki obratujejo do 4000 ur na leto, in naprave, ki delujejo nad 4000 ur na leto. Izračuni
so prikazani v literaturi (Določanje višine podpor električni energiji, proizvedeni iz OVE in
SPTE, in višine podpor v letu 2015).

Subvencioniranje OVE v EU
V EU je bilo v obdobju od leta 2000 do leta 2006 za podporo projektom na področju OVE
namenjenih le 600 milijonov EUR, v obdobju od 2007 do 2013 pa je bilo za energijo iz OVE
namenjenih ţe 4,7 milijarde EUR. V zadnjem obdobju kaţe višina podpor na večjo
pomembnost področju energetske politike (glej tabelo 36). Višina podpor za OVE je pribliţno
1,8 % vseh celotno dodeljenih sredstev v višini 256,5 milijarde EU- ESRR/KS za obdobje
2007-2013.

Instrumenta kohezijske politike Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijski
sklad (KS) sta najpomembnejša vira financiranja za spodbujanje energije iz OVE med
programi porabe EU.

Drugi programi EU za spodbujanje OVE v programskem obdobju 2007-2013 so bili:


Evropski energetski program za oţivitev,



program Inteligentna energija – Evropa,



okvirni program za raziskave.
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V prihodnjem obdobju do leta 2020 se bo podpora kohezijske politike za prehod na
nizkoogljično gospodarstvo nadalje povečevala. Po ocenah naj bi višina podpor za OVE
dosegla 30 milijard EUR iz ESRR (EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE).

Tabela 36: Delitev sredstev iz skladov kohezijske politike (ESRR in KS 2007-2013) za OVE in
izbrane projekte v obdobju 2007–2012 (EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE (GD za
regionalno politiko, podatkovna baza SFC 2007, letna poročila o izvajanju izbranih projekto
Dogovorjen dodeljen znesek EU
Izbrani projekti
Skupni znesek Znesek, dodeljen Deleţ skupnih Izbrani projekti – Deleţ izbranih
Drţava članica
ESRR in KS
znesek za EU projektov (D)/(B)1
za OVE (EUR) sredstev za OVE
(EUR)
(B)
(C)
(EUR)
(A)
(D)
Belgija
11.851.495
1,2 %
7.242.095
61,1 %
Bolgarija
5.488.168.381
16.710.959
25,3 %
0,2 %
4.226.413
Češka
22.751.854.293
397.759.730
1,7 %
131.059.678
32,9 %
Danska
254.788.620
Nemčija
16.107.313.706
252.995.745
1,6 %
119.319.102
47,2 %
Estonija
3.011.942.552
Irska
375.362.372
Grčija
15.846.461.042
283.795.789
1,8 %
392.484.152
138,3 %
Španija
26.595.884.632
160.152.052
0,6 %
71.145.156
44,4 %
Francija
8.054.673.061
363.591.135
4,5 %
245.249.934
67,5 %
Hrvaška
705.861.911
Italija
21.025.331.585
775.717.953
3,7 %
397.058.482
51,2 %
Ciper
492.665.838
9.520.000
1,9 %
5.191.095
54,5 %
Latvija
3.947.343.917
67.180.000
1,7 %
Litva
5.747.186.096
58.485.290
1,0 %
67.554.207
115,5 %
Luksemburg
7,0 %
4.875.000
25.243.666
1.767.056
275,9 %
Madţarska
21.292.060.049
343.310.777
1,6 %
179.983.308
51,5 %
Malta
728.123.051
78.200.000
33.879.548
43,3 %
10,7 %
Nizozemska
830.000.000
19.182.600
2,3 %
22.345.138
116,5 %
Avstrija
680.066.021
25.037.408
3,7 %
12.676.799
50,6 %
Poljska
1,4 %
57,8 %
57.178.151.307
825.761.396
477.355.029
Portugalska
14.558.172.647
59.857.312
0,4 %
5.066.939
8,4 %
Romunija
15.528.889.094
331.542.611
2,1 %
209.940.000
63,3 %
SLOVENIJA
3.345.349.266
54.186.553
1,6 %
14.408.713
26,6 %
Slovaška
9.998.728.328
90.252.216
0,9 %
66.524.170
73,7 %
Finska
977.401.980
20.682.247
2,1 %
6.329.763
30,6 %
Švedska
934.540.730
52.342.949
5,6 %
8.772.042
16,8 %
POVPREČJE
9.864.675.544
186.951.447
2,6 %
112.849.398
66,04 %
1 Stopnja izbire nad 100 % pomeni, da so bila sredstva prerazporejena z drugih prednostnih nalog ali ukrepov
znotraj istega ali iz drugega operativnega programa.

Tabela 36 prikazuje delitev sredstev iz skladov kohezijske politike (ESRR in KS 2007–2013)
za OVE in izbrane projekte v obdobju 2007-2012.
Največji znesek sredstev, dodeljen v tem obdobju za področje OVE, je prejela Poljska. Od
skupnih 4,3 milijarde EUR, namenjenih za OVE, je prejela 826 milijonov. To je pribliţno 19
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% skupnih sredstev, namenjenih OVE, kar je veliko. Če jo primerjamo s Slovenijo, ki je
prijela 54 milijonov, je njen deleţ za OVE 15 x večji. Deleţ prejetih sredstev za področje
OVE je bi pri Sloveniji od skupnih 4,3 milijarde EUR le 1,3 %. Poljska je namenila tudi
največji znesek, 477 milijonov, za področje OVE.
Najmanjši znesek za OVE je namenila Bolgarija. Namenila je le dobre 4 milijone EUR, kar je
25,3 % od sredstev, prejetih samo za OVE. Bolgariji je bil dodeljen najmanjši deleţ (0,2 % od
vseh prejetih sredstev, in sicer od 5,5 milijard EUR za področje OVE). Najmanjši deleţ
sredstev, le dobrih 8 %, je za OVE od prijetih sredstev za področje OVE namenila
Portugalska.
Če še pogledamo podatke iz tabele 36, je najmanj sredstev za OVE prejel Luksemburg. 1,7
milijona EUR je deleţ njihovih drţavnih sredstev, ki so ga namenili v tem obdobju za OVE.
Sloveniji je bila dodeljena tretjina manj sredstev od povprečja drţav iz spodnje tabele. Deleţi
prejetih sredstev za OVE od skupnih (1,6 %) in dalje porabljenih za OVE od prejetega zneska
(26,6 %) pa je tudi pod povprečjem.

Graf 23: Dodeljena in porabljena sredstva za OVE in izbrane projekte v obdobju 2007-2012
(EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE (GD za regionalno politiko, podatkovna baza SFC
2007, letna poročila o izvajanju izbranih projektov za leto 2012)).
Graf 23 prikazuje (podatki iz tabele 36), kako uspešno drţave članice EU porabijo oz.
koristijo sredstva dodeljena s strani EU za OVE. Z modro so označena sredstva, dodeljena za
OVE iz EU, z rdečo pa so označena sredstva, porabljena za OVE v posamezni drţavi. Kot je
vidno, večina članic ne izkorišča v celoti dodeljenih sredstev za OVE. Tu se kaţe, da glavni
razlog ni samo višina dodeljenih sredstev, temveč tudi koriščenje le-teh znotraj posameznih
članic EU.
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Subvencioniranje OVE v Sloveniji
Virov, tabel, grafov, delitev in prikazov deleţa ter višine izplačil za OVE je veliko. Njihova
teţava je v tem, da se nanašajo na posamezna manjša obdobja. Podatki, ki jih objavljajo
Statistični urad RS, ARSO in agencije, kot so Borzen, Agencija za energijo ..., se medsebojno
slabo ujemajo, zato se pojavljajo teţave pri prikazu podatkov za daljše obdobje in
interpretaciji slednjih. Naj omenim, da nekatera poročila prikazujejo vrednosti izplačil po
posameznih obdobjih za celotni energetski sektor za vse vire, druga imajo samo vire OVE,
tretja pa OVE in SPTE ali celo URE. To se vidi v prikazanih grafih v nadaljevanju poglavja.

Na začetku bom prikazal sredstva, namenjena subvencijam za celotno področje energetike,
kasneje pa sredstva, dodeljena za OVE in SPTE. Slednje bom podrobneje opisal in analiziral
v poglavju Analiza podporne sheme proizvodnje električne energije v Sloveniji.

Slovenija je po podatkih Direktorata za energijo ţe od leta 2001 subvencionirala proizvodnjo
električne energije. Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo - Direktorata za energijo (glej
tabelo 37) je bilo v obdobju od leta 2001 do leta 2008 izplačanih skupaj 144.621.959 EUR
subvencij (pomoči) za proizvodnjo električne energije iz vseh domačih virov, fosilnih goriv,
vključno z OVE, za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo. Več o izplačilih v naslednjem
poglavju Analiza podporne sheme proizvodnje električne energije v Sloveniji.

Tabela 37: Subvencionirana proizvodnja električne energije iz domačih virov za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z električno energijo, Slovenija, letno (Ministrstvo za infrastrukturo Direktorat za energijo).
LETO
Proizvodnje
električne
energije (GWh)
Znesek pomoči (EUR)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

254,3

562,2

563,4

563

563

563

467,4

467,4

10.475.034

22.029.696

17.887.846

20.603.513

20.862.298

20.862.298

17.318.494

14.582.880

Če pogledamo podatke iz tabele 37 in podatke iz priloge (tabela Subvencionirana proizvodnja
električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom (subvencije + količina proizvedene
električne energije), najdemo naslednja pomembna podatka. Leta 2001 je bilo za 10,5
milijonov subvencij za proizvodnjo iz vseh domačih virov. Takrat mo proizvedli 254,3 GWh
električne energije. V letu 2014 je proizvodnja električne energije znašala 906 GWh, višina
izplačil pa 130,8 milijonov EUR za proizvodnjo iz OVE in SPTE (v prilogi Poročila o
doseganju nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014 je moč videti
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te podatke v tabeli skupaj s količino proizvedene električne energije (kWh) po posamezni
proizvodni napravi OVE in SPTE).
Podatki kaţejo, da danes proizvedemo iz OVE in SPTE 3,5 krat več električne energije kot
leta 2001 iz vseh virov. Znesek subvencij v OVE in SPTE je 12 krat večji kot leta 2001 v vseh
virih. Od leta 2001 do leta 2002 se je količina proizvodnje in višina pomoči povečala za 2
krat. Leta 2003 se višina pomoči zmanjša za 4 milijone, količina proizvodnje pa malenkostno
naraste na 563,33 GWh.
Preden pa navedem podatke o višini subvencij v energetiki v letu 2011 in v vmesnem letu
2006 s podrobnejšim opisom, sledi v nadaljevanju še grafični prikaz Porazdelitev drţavnih
pomoči po posameznih virih energije v letu 2001, 2006 in 2011.
Iz vseh treh grafov 24, 25 in 26 je razvidno da je v obdobju 2001 in 2006 deleţ drţavnih
pomoči za OVE in URE narasel za samo 3 %, v obdobju 2006 in 2011 pa se je deleţ povečal
za 55 %. Opaţam, da se deleţ drţavnih pomoči za premog v obdobju 2001 in 2006 ne
spremeni, ostaja 63 %, medtem ko v enakem obdobju deleţ pomoči za nafto in plin pade za 6
%, torej pade za 2/3.

Graf 24: Porazdelitev državnih pomoči po posameznih virih energije v letu 2001 (Ministrstvo
za finance, 2012; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012; ELES, 2012; Eko sklad
2012).
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Graf 25: Porazdelitev državnih pomoči po posameznih virih energije v letu 2006 (Ministrstvo
za finance, 2012; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012; ELES, 2012; Eko sklad
2012).

V obdobju 2006 in 2011 se deleţ drţavnih pomoči za premog ni zmanjšal, ostaja pri 63 %
(graf 25). Zmanjša se višina drţavnih pomoči za nafto, in sicer iz 9 % na 3 % v letu 2006 in v
letu 2011 na 0 % (graf 26). Višina pomoči za premog znaša le 13 % v letu 2011, medtem ko je
deleţ za OVE in URE v istem letu 86 % (graf 26).

Graf 26: Porazdelitev državnih pomoči po posameznih virih energije v letu 2011 (Ministrstvo
za finance, 2012; Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2012; ELES, 2012; Eko sklad
2012).

Grafi 24, 25 in 26 prikazujejo, da se ni povečala samo višina sredstev drţavnih pomoči za
OVE in URE, temveč so se zmanjšala tudi sredstva na premog, nafto in zemeljski plin, kar pa
posledično zmanjšuje tudi konkurenčnost proizvodnje in uporabo fosilnih goriv ter
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onesnaţevanje okolja (izpuste C02, ki nastanejo pri izgorevanju slednjih).
Na kratko o višini subvencij drţave za tekoča in trda fosilna goriva še v zaključku poglavja
(predzadnji odstavek).

Skupne subvencije v energetiki so v letu 2011 znašale 136 mio. EUR, od tega je 32 % (43,9
mio. EUR) subvencij proračunskih, preostalih 68 % (92 mio. EUR) pa neproračunskih . To so
sredstva, ki se zbirajo preko dodatkov ali prispevkov mimo drţavnega proračuna. Ukrepom
URE in OVE je bilo namenjeno 85 % teh subvencij (78,6 mio EUR v stalnih cenah leta 2000,
kar prikazuje graf 27). Podrobneje bodo vrednosti za spodbujanje OVE prikazane v
nadaljevanju poglavja. Pri preostalih subvencijah je bilo 58 mio. EUR po podporni shemi
dodeljenih za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE. Za ukrepe URE in OVE je
sredstva v višini 23 mio. EUR dodelil Eko sklad. Pri proračunskih subvencijah je bilo 31 mio.
EUR dodeljenih iz kohezijskih sredstev za ukrepe URE in OVE v javnih stavbah, 10,8 mio.
EUR pa za zapiranje Rudnika Trbovlje – Hrastnik.
Preostala pomoč je bila namenjena izrabi premoga (13,5 %) ter nafte in plina (1 %).
Subvencije (7,3 mio.) na področju premoga so bile leta 2011 namenjene zapiranju rudnika
RTH in za proizvodnjo iz domačih virov 5,0 mio. EUR. Vsi zneski so navedeni v stalnih
cenah 2000. Glede na leto 2002, ko so subvencije za premog v stalnih cenah dosegle najvišji
nivo, so bile leta 2011 realno niţje za 74 %. Proizvodnja in izraba jedrske energije v Sloveniji
ni subvencionirana (Kazalci okolja v Sloveniji).

Graf 27: Subvencije v energetiki (izražene v stalnih cenah 2000) (Kazalci okolja v Sloveniji).

Graf 27 prikazuje izplačilo subvencij (fosilna goriva, OVE in URE skupaj) v energetiki, ki so
izraţene v stalnih cenah za leto 2000 v obdobju od leta 2001 do leta 2011. Kot sem povedal ţe
na začetku poglavja, se od leta 2001, za kar so dostopni podatki, s strani drţave izvaja pomoč
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na področjih energetske učinkovitosti, samooskrbe (spodbujanje rabe domačih virov) in izrabe
OVE in SPTE z uporabo fosilnih goriv. Šele po letu 2011 se je začelo subvencionirati SPTE iz
lesene biomase. V letu 2014 je bilo teh sredstev pribliţno 528.850 EUR, kar je veliko manj od
27,7 mio. EUR, namenjenih za SPTE na fosilna goriva. Več podatkov prikazujeta tabela in
graf Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom.

Iz podatkov na grafu je razvidno, da so se subvencije na področju energetike povečevale. Ne
moremo govoriti o naraščanju skozi celotno obdobje, saj je med leti 2004 in 2008 viden padec
višine subvencij. V letu 2011 je bilo s strani drţave dodeljenih za 100 % več pomoči kot v letu
2005. Glavni razlog rasti spodbude v obdobju od leta 2008 so dodatna izplačila iz nove
podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE ter ukrepov URE, pri
čemer subvencije za premog v tekočih cenah skozi leta ostajajo na enaki ravni (Kazalci okolja
Slovenije).
V Sloveniji gre od leta 2009 naprej največ podpor za URE in spodbujanje rabe OVE, kar je
dobrih devetkrat več kot leta 2001. Leta 2011 so se glede na leto 2009 subvencije za URE in
OVE povečale za dvakrat. Deleţ podpor za OVE in URE je v letu 2001 za devetkrat večji od
deleţa podpor za ostale vire. Vrednost subvencij za ostale vire (premog, nafta in plin ...) je od
leta 2002 padel s 50 mio. EUR na 12 mio. EUR, kar je s stališča zmanjševanja emisij ugodno.

Če pogledamo graf 28, ki poleg višine subvencij za posamezne vire v energetiki, prikazuje
tudi deleţ OVE subvencij (obarvano zeleno), so ugotovitve sledeče. Graf prikazuje polovično
obdobje od leta 2001 do leta 2006, pri čemer prejšnji graf prikazuje obdobje do leta 2011.
Opazimo (komentiral sem ujemanje podatkov v prvem odstavku poglavja) lahko, da se
podatki o višini subvencij, izraţenih v stalnih cenah 2000, pri obeh grafih razlikujejo
(odstopanja) med leti 2002 in 2004.

Graf 28: Subvencije v energetiki, izražene v stalnih cenah 2000 za obdobje 2001-2006
(Ministrstvo za finance, 2007; Ministrstvo za okolje in prostor, 2007; ELES, 2007).
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Graf 28 prikazujem kot primer odstopanja višine subvencij za enake vrste virov v enakem
časovnem obdobju zato, ker prikazuje (zeleno obarvano), kako se deleţ subvencij v OVE od
leta 2002 (6 %) poveča na 31 % v letu 2006. Največji preskok, 2 kraten, je viden med letom
2003 in 2004, in sicer za 9,2 %. Podatke iz grafa 28 prikazuje tudi spodnja tabela 38.

Tabela 38: Subvencije v energetiki, izražene v stalnih cenah 2000 (Ministrstvo za finance,
2007; Ministrstvo za okolje in prostor, 2007; ELES, 2007).
Izplačila po viru (mio. EUR 2000)
premog
nafta in plin
jedrska energija
oskrba z el. energijo in plinom
OVE in URE
nerazporejeno
Skupaj
Deleţ OVE subvencij (%)

2000
39.4
-

2001
30.8
2.6
0
0.1
2.1
0
35.6
5.9

2002
65.9
3.5
0
0.6
6.9
0
77
9

2003
58.7
2.7
0
5.1
8.3
0.1
74.9
11.1

2004
56.2
2.5
0
6.6
16.6
0.4
82.3
20.3

2005
32
2.3
0
4.1
13.6
0
52.2
26.1

2006
30.9
1.6
0
1.3
15.3
0.2
49.4
31

Na področju energetike je bilo leta 2006 dodeljenih za več kot 65 mio. subvencij. Izraba
fosilnih goriv je okolju najbolj škodljiva, a je kljub slednjemu bilo namenjenih več kot 68 %
pomoči vseh sredstev prav njim (izrabi premoga od tega 91 %). Sredstva se dodeljujejo v
okviru večje izrabe domačih virov v okviru energetske politike in samooskrbe z lastnimi viri.
Kljub navednicam je na področju podpornih mehanizmov in subvencioniranja opazen vse
večji deleţ subvencijskih ukrepov URE in OVE (Kazalci okolja Slovenije, ARSO (online)).
Od leta 2004 do leta 2014 je bilo izplačanih 592.290.114 EUR subvencij za proizvodnjo
električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom v Sloveniji.

Od začetka delovanja nove sheme v letu 2010 pa do leta 2014 so se zneski izplačil v shemi
povečevali v povprečju za 26,1 mio. EUR letno (najmanj v zadnjem letu 2014, in sicer za 12,3
mio. EUR ob skupnem znesku izplačil 130,8 mio, EUR, in največ v letu 2010, in sicer za 36,7
mio. EUR ob skupnem znesku izplačil 48,6 mio. EUR (tabela 39 v nadaljevanju).
V letu 2014 je bilo za 10 % več izplačil kot leta 2013, ko je bilo proizvajalcem izplačanih
118,5 mio. EUR in 46 % več izplačil kot leta 2012, ko je vrednost izplačil znašala 89,8 mio.
EUR. Leta 2011 je bilo izplačil za 69,5 mio. EUR, kar je skoraj polovico manj kot v letu 2014
(tabela 39 v nadaljevanju).
Pred delovanjem nove sheme v letih od 2004 do 2009 je višina izplačil proizvajalcem z leti
nihala. V letu 2004 je bila višina izplačil 26,5 mio. EUR, leta 2007 pa le 18,8 mio. EUR, kar
je najniţja vrednost v obdobju 2004-2014 in je 6 krat manjša kot v letu 2014. Leta 2008 je
narasla na 25,4 mio. EUR, leta 2009 pa upadla na 22,7 mio EUR. Izplačila so se po letu 2009
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letno povečevala (tabela 39 v nadaljevanju).
Dejanski strošek za izplačane podpore v shemi je nekoliko niţji od izplačil (glej začetek
odstavka), saj je pri dejanskem strošku odšteta vrednost odkupljene električne energije v
okviru ZO. Tako so dejanski stroški izplačil za proizvodnjo električne energije iz OVE in
SPTE po letih znašali: 2014 (122,2 mio. EUR), 2013 (108,9 mio. EUR), 2012 (77,2 mio.
EUR), 2011 (51,2 mio. EUR) in 2010 (31,2 mio. EUR). V povprečju so se stroški dejanske
izplačane podpore letno povečevali za 24,4 mio. EUR (Poročilo o doseganju nacionalnih
ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

Deleţ subvencij v novi podporni shemi za proizvodnjo električne energije se glede na celotno
proizvodnjo električne energije v Sloveniji povečuje. Leta 2010 je bil deleţ 2,5 %, leta 2014
pa je deleţ znašal ţe 5,3 %, kar pomeni 906 GWh proizvedene električne energije ob 2,8 %
povečanju.
Če pogledamo celotne investicije na področju energetike, je deleţ podpor za proizvodnjo
električne energije iz OVE in SPTE leta 2010 znašal 33,6 %, leta 2014 pa 44 %, kar kaţe na
povečanje deleţa subvencij, namenjenih proizvodnji.
Povprečni stroški podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE so se v obdobju
od 2010 (78 EUR/MWh) do 2014 (135 EUR/MWh) povečali za 72 %. Povprečni stroški
podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE so v letu 2014 znašali 150 EUR/MWh in se
v obdobju od 2010 do 2014 povečali za 74 %, za proizvodnjo v SPTE na fosilna goriva pa
100 EUR/MWh in so zabeleţili povečanje za 49 %. Razlog je zlasti v večjem deleţu draţjih
tehnologij, v strukturi proizvodnje glede na vir energije in na velikostni razred naprav,
vsakoletnega zmanjševanja referenčne cene električne energije ... (Poročilo o doseganju
nacionalnih ciljev na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014).

V zadnjem delu poglavja bom prikazal subvencije za področje proizvodnje električne energije
iz OVE in SPTE za obdobje zadnjih 11 let, torej od leta 2004 do leta 2014 po posameznem
viru v Sloveniji. V ostala področja subvencioniranja se ne bom spuščal. V naslednjem
poglavju bom podal analizo stanja na področju subvencioniranja pri proizvodnji električne
energije.
Tabela 39 prikazuje izplačana sredstva (EUR) za obdobje od leta 2004 do leta 2014.
Razdelitev je po posamezni proizvodni napravi OVE in SPTE ter vmesnimi seštevki. Ker se
bom omejil samo na višino izplačil, je moč v prilogi Poročila o doseganju nacionalnih ciljev
na področju OVE in SPTE za obdobje 2010-2014 videti te podatke v tabeli skupaj s količino
proizvedene električne energije (kWh) po posamezni proizvodni napravi OVE in SPTE.
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Tabela 39: Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE z visokim
izkoristkom, Slovenija, letno (subvencije) (Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za
energijo).
Izplačana sredstva za podpore (EUR)
Vrsta naprave
OVE

HIDRO
SONČNE
VETRNE
LESENA BIOMASA
GEOTERMALNE
BIOPLIN
SOSEŽIG BIOMASE
KOMUNALNI
ODPADKI
OSTALO

SPTE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

17.399.594

14.695.773

11.109.180

7.085.268

6.631.533

4.690.966

11.271.850

8.447.099

5.812.251

7.488.163

9.431.693

284

11.972

68.193

143.933

401.509

885.315

3.615.833

17.169.629

38.239.960

59.232.271

62.575.129

0

0

0

0

0

14

1.017

671

175

111.778

255.613

781.040

681.645

612.583

1.421.478

7.645.752

5.656.776

5.812.120

8.195.881

5.889.805

7.358.890

9.394.447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57.770

71.259

545.255

1.837.126

3.348.142

5.601.034

13.560.357

18.014.703

16.907.941

14.936.688

14.732.814

0

0

0

0

164.060

104.504

0

0

0

0

0

1.245.923

1.293.304

621.912

376.832

192.456

43.561

1.346.612

1.341.129

1.367.221

1.390.592

1.121.692

..

..

..

..

..

..

..

72.586

355.475

248.310

1.030.406

SKUPAJ OVE

19.484.611

16.753.952

12.957.123

10.864.637

18.383.453

16.982.171

35.607.790

53.241.698

71.119.876

94.159.095

102.599.775

FOSILNA GORIVA

6.975.324

6.033.118

5.931.538

7.965.158

6.984.014

5.754.615

12.980.643

16.251.905

18.418.377

24.113.723

27.705.157

LESENA BIOMASA

2004-2014

452.154.181

0

0

0

0

0

0

0

11.860

239.178

242.474

528.850

SKUPAJ SPTE

6.975.324

6.033.118

5.931.538

7.965.158

6.984.014

5.754.615

12.980.643

16.263.765

18.657.555

24.356.197

28.234.007

140.135.934

SKUPAJ OVE in SPTE

26.459.935

22.787.070

18.888.661

18.829.795

25.367.467

22.736.787

48.588.433

69.505.462

89.777.431

118.515.291

130.833.782

592.290.114

Tabela 39 v bolj pregledni obliki se nahaja v prilogi A.
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Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2010

Višina podpore (EUR)

14.000.000

12.000.000

Hidroelektrarne

10.000.000

Sončne elektrarne

8.000.000

Vetrne elektrarne

6.000.000

Bioplinske
elektrarne

4.000.000

Elektrarne na
biomaso

2.000.000

SPTE na fosilna goriva

0
Samostojna prodaja
Skupaj stara shema
Obratovalna podpora
Skupaj sheme
Obvezen odkup
Lastni odjem
Zagotovljen odkup
Skupaj nova shema

Vrsta podpore

Graf 29: Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE z visokim
izkoristkom, Slovenija, letno (Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo).

Graf 29 kaţe, da se je višina izplačanih sredstev od leta 2004 do leta 2007 zmanjševala. Po
letu 2009 pa se je višina sredstev vse do leta 2014 povečevala (podatki v tabeli 39).

Leta 2004 je višina subvencij za proizvodnjo električne energije v OVE naprave skupaj
znašala 19.486.611 EUR, v SPTE naprave skupaj 6.975.324 EUR in skupaj OVE ter SPTE
naprave 26.459.935, kar je za 5 krat manj kot v letu 2014, ko je višina subvencij v OVE in
SPTE skupaj znašala 130.833.782 EUR. Leta 2014 je višina subvencij za proizvodnjo
električne energije v OVE naprave skupaj znašala 102.599.775 EUR, v SPTE naprave pa
skupaj 28.234.070 EUR
Najmanjša višina subvencij je bila izplačana v letu 2007. Od leta 2007 dalje so investicije
ponovno začele naraščati, razen v letu 2009, ko je v primerjavi z letom 2008 bilo izplačanih
manj sredstev za podpore. Leta 2007 je višina subvencij za proizvodnjo električne energije v
OVE naprave skupaj znašala 10.864.637 EUR (kar je 44,2 % manj kot v letu 2004), v SPTE
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naprave skupaj 7.965.158 EUR (kar je za 989.834 EUR več kot v letu 2004) in skupaj OVE
ter SPTE naprave 18.829.795 EUR (kar je za 7.630.140 EUR manj kot v letu 2004).
V obdobju od 2004 do 2007 so se subvencije v OVE zmanjševale, v SPTE pa povečevale.
V letih od 2004 do 2014 (tabela 39) je bilo skupno izplačanih subvencij za proizvodnjo
električne energije v OVE naprave za 452.154.181 EUR (povprečno v obdobju 2004-2014
letno 41.104,926 EUR), v SPTE naprave za 140.135.934 EUR (povprečno v obdobju 20042014 letno 12.739.630 EUR) in skupaj v OVE ter SPTE naprave za 592.290.114 EUR
(povprečno v obdobju 2004-2014 letno 53.844.556 EUR).
Več o višinah subvencij za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE pa v naslednji
točki ANALIZA PODPORNE SHEME PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE v
SLOVENIJI.

Poleg subvencioniranja OVE, ki spada med ukrepe za zmanjševanje emisije TGP, je drţava
tudi subvencionirala fosilna goriva, ki pa povečujejo emisije TGP.
V obdobju 2008 do 2011 so znašale subvencije tekočim in trdnim fosilnim gorivom 426 mio.
EUR. Podatki so povzeti po poročilu OECD21. Višine subvencij za zmanjševanje emisij TGP
v obdobju 2008 do 2012 (eno leto daljše) so znašale 369 mio. EUR (Operativni program
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020). V podrobnosti višine subvencij v
fosilna goriva se ne bom spuščal.
Obseg subvencij, namenjen rabi fosilnih goriv, je izjemno velik in celo večji od obsega
subvencij za zmanjšanje emisij TGP. Zaradi navedenega bo draţje doseganje ciljev
zmanjševanja emisij TGP in tudi povečanja deleţa OVE ter energetske učinkovitosti do leta
2020, kar je s finančnega in tudi razvojnega stališča zaskrbljujoče.
V naslednjem poglavju bom izvedel analizo podporne sheme v OVE za obdobje od leta 2009
do 2014 in podal svoje ugotovitve na podlagi podatkov prejetih s strani Agencije za energijo
in centra za podpore, ki deluje v okviru Borzena.
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ANALIZA PODPORNE SHEME PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE V SLOVENIJI

V same količine proizvedene električne energije se ne bom spuščal. Količine proizvedene,
porabljene in potrebne energije za svet, EU in Slovenijo sem prikazal in opisal v prejšnjih
poglavjih.
Omejil se bom na subvencije OVE in SPTE. Podatki so dobljeni s strani Borzena (Center za
podpore). Podrobneje bom opisal višino podpor za posamezno leto in za celotno obdobje med
letoma 2009 in 2014. Podatkov za leto 2015 kljub večkratni prošnji nisem prejel s strani
Centra za podpore, ker še niso bili pripravljeni. Deleţ in višina pomoči (subvencij - podpor)
za ostala področja, kot so URE, pomoč za fosilna goriva ..., sem tudi omenil in opisal v
prejšnjem poglavju (Subvencioniranje OVE v Sloveniji).

Preden nadaljujem z analizo podpor za obdobje od 2009 do 2014, naj povem, da so podatki za
posamezen vir v tabelah in grafih v nadaljevanju označeni z enako barvo, kar sluţi laţjemu
pregledu obdelanih in analiziranih podatkov (podpor).
Tabele (od 40 do 48) in grafe (od 30 do 37) sem pripravil tako, da jih je najlaţje pregledati in
medsebojno primerjati ne samo s pomočjo obarvanja podatkov posameznega tipa naprave z
enako barvo temveč tudi z vrstnim redom podpor po stolpcih.
Tip naprave: hidroelektrarne, sončne elektrarne, vetrne elektrarne, bioplinske elektrarne,
elektrarne na biomaso, SPTE na fosilna goriva in drugo (IO).

Od leta 2009 pa do konca leta 2011 sta bili v veljavi tako nova kot stara shema izplačil
podpor. Po letu 2012 pa je veljavna samo nova shema podpor.
Stara shema podpor (v tabeli 49 in grafu 38 označena rdeče) ima naslednje vrste izplačil:
obvezen odkup, samostojna prodaja in lastni odjem.
Nova shema podpor (v tabeli 49 in grafu 38 označena modro) ima naslednji vrsti izplačil:
zagotovljen odkup in obratovalna podpora. Slednji sta bili predstavljeni podrobneje v
prejšnjih poglavjih.
Skupaj sheme (stara in nova) so v grafu 38 in tabeli 49 označene črno.

Tabela 40 kaţe, da so izplačila po novi shemi le v majhnem deleţu, ker je nova shema 2009
šele stopila v veljavo. Skupna vsota izplačil v letu 2009 je po stari shemi znašala 22.190.136
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EUR, po novi shemi 546.649 EUR, skupaj 22.736.785 EUR.
Po novi shemi ni bilo izplačil za vetrne elektrarne in elektrarne na biomaso. Deleţ izplačil po
tej shemi je le 2,4 % od izplačil vseh shem skupaj. Po stari shemi je bilo najmanj izplačil za
vetrne elektrarne, le 14.140 EUR, sledijo sončne elektrarne z 828.728 EUR, hidroelektrarne s
4.669.393 EUR, bioplinske elektrarne s 5.184.282 EUR, SPTE na fosilna goriva s 5.746.439
EUR in elektrarne na biomaso s 5.761.280 EUR z največjim deleţen izplačil. Po novi shemi
imajo največ izplačil bioplinske elektrarne (460.312 EUR), sledijo sončne elektrarne (56.588
EUR) in SPTE na fosilna goriva (8.176 EUR).
Po stari shemi je največ podpor izplačanih kot samostojna prodaja (20.473.231 EUR), lastni
odjem (987.821 EUR) (kar predstavlja 4,5 % podpor stare sheme) in obvezen odkup (729.083
EUR) (kar je 3,3 % podpor stare sheme). Po novi shemi je največ podpor izplačanih kot ZO
(495.202 EUR) (kar znaša 90,6 % podpore nove sheme) in OP (51.447 EUR), kar je skoraj 10
x manj kot pri ZO.

Tabela 40: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2009 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2009 (EUR)
Stara shema
Tip naprave

Obvezen
odkup

Nova shema

Samostojna
Skupaj stara Zagotovljen Obratovalna Skupaj nova Skupaj sheme
prodaja
Lastni odjem
shema
odkup
podpora
shema

Hidroelektrarne

18.082

4.598.975

52.336

4.669.393

0

21.573

21.573

4.690.966

Sončne elektrarne

90.096

738.632

0

828.728

26.714

29.874

56.588

885.315

Vetrne elektrarne

14

0

0

14

0

0

0

14

329.139

4.804.792

50.352

5.184.282

460.312

0

460.312

5.644.594

Elektrarne na biomaso

0

5.425.116

336.164

5.761.280

0

0

0

5.761.280

SPTE na fosilna goriva

291.752

4.905.717

548.970

5.746.439

8.176

0

8.176

5.754.615

SKUPAJ

729.083

20.473.231

987.821

22.190.136

495.202

51.447

546.649

22.736.785

Bioplinske elektrarne

Graf 30 kaţe samo vrednosti podpor po posameznem viru, v tabeli 40 so prikazani le podatki
za skupaj vrednost podpor za posamezno vrsto podpore in shemo.
Največji deleţ izplačil je po stari shemi. Višina izplačil skupaj sheme je od največje vrednosti
do najmanjše. Sledijo si v naslednjem zaporedju po posameznem viru: elektrarne na biomaso,
SPTE na fosilna goriva, bioplinske elektrarne, hidroelektrarne, sončne elektrarne in vetrne
elektrarne.
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Graf 30: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2009 (Borzen - Center za podpore).

V letu 2010 (tabela 41) je bilo skupno izplačanih za 48.588.434 EUR podpor, kar je za več kot
113 % kot v letu 2009, ko je višina podpor znašala 22.736.785 EUR.
Višina izplačil po stari shemi se je zmanjšala iz 22.190.136 EUR v letu 2009 na 11.838.064
EUR v letu 2010, kar je za 47 % manj. Razlog je nova shema izplačil. Po novi shemi je višina
izplačil v letu 2010 znašala 36.750.370 EUR, to je skoraj 76 % vseh izplačil (48.588.434
EUR) v omenjenem letu, leta 2009 je bil deleţ izplačil po novi shemi le 2,4 % (546.649
EUR).
V stari shemi je bilo največ izplačil, kar 92 % od skupnih 11.838.064 EUR, v obliki
samostojne prodaje. Po stari shemi so največ podpore prejele elektrarne na biomaso
(5.463.581 EUR), kar je 46 % izplačanih podpor po stari shemi in 11,2 % vseh izplačil v letu
2010. Sledijo hidroelektrarne s 3.390.901 EUR (28,6 % izplačil po stari shemi in 7 % vseh
izplačil v letu 2010), SPTE na fosilna goriva z 1.086.597 EUR, bioplinske elektrarne s
799.892 EUR, sončne elektrarne s 162.321 EUR (le 0,3 % vseh izplačil v letu 2010) in vetrne
elektrarne z 0 EUR. Po stari shemi se je višina podpore za SPTE na fosilna goriva v
primerjavi z letom 2009 (5.746.439 EUR) zmanjšala za več kot 5x na 1.086.597 EUR. Kot
bom omenil v naslednjem odstavku, so se višine izplačil za ta vir po novi shemi zelo
povečale.
Za razliko od stare sheme v letu 2010, kjer je višina izplačil elektrarn na biomaso največja, je
višina izplačil po novi shemi 0 EUR. Največ izplačil imajo po novi shemi bioplinske
elektrarne, in sicer 14.080.032 EUR, kar je 38,3 % izplačil po novi shemi in 29 % vseh
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izplačil skupaj v letu 2010. Višina izplačil za SPTE na fosilna goriva se je po novi shemi v
primerjavi z letom 2009, le 8.176 EUR, v letu 2010 povečala na 11.426.139 EUR, kar je za
skoraj 1400 x več kot leta 2009.
Višina izplačil po novi shemi za posamezni tip naprave v letu 2010 je sledeča: bipolinske
elektrarne s 14.080.032 EUR, SPTE na fosilna goriva z 11.426.139 (31,9 % izplačil po novi
shemi in 23,5 % vseh izplačil), hidroelektrarne s 7.811.448 EUR, leta 2009 le 21.573 EUR
(leta 2010 21,3 % izplačil po novi shemi in 16,08 % vseh izplačil, leta 2009 le 3,9 % po novi
shemi in 0,09 % vseh izplačil). Sledijo sončne elektrarne s 3.431.734 EUR, vetrne elektrarne s
1.017 EUR (0,003 % izplačil po novi shemi in 0,002 % vseh izplačil) in elektrarne na
biomaso z 0 EUR. Po stari shemi so imele med tipi naprav največ izplačil.

Tabela 41: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2010 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2010 (EUR)
Stara shema
Tip naprave

Obvezen
odkup

Nova shema

Samostojna
Skupaj stara
prodaja Lastni odjem
shema

Zagotovljen
odkup

Obratovalna
podpora

Skupaj nova
shema

Skupaj sheme

Hidroelektrarne

22.598

3.390.901

46.903

3.460.402

4.854.579

2.956.869

7.811.448

11.271.850

Sončne elektrarne

21.778

162.321

0

184.099

1.666.636

1.765.098

3.431.734

3.615.833

Vetrne elektrarne

0

0

0

0

1.017

0

1.017

1.017

Bioplinske elektrarne

20.404

799.892

6.641

826.938

12.975.482

1.104.550

14.080.032

14.906.970

Elektrarne na biomaso

0

5.463.581

348.539

5.812.120

0

0

0

5.812.120

SPTE na fosilna goriva

0

1.086.597

467.908

1.554.505

2.379.546

9.046.592

11.426.139

12.980.643

64.781

10.903.293

869.990

11.838.064

21.877.260

14.873.110

36.750.370

48.588.434

SKUPAJ
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14.000.000
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Graf 31: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2010 (Borzen - Center za podpore).
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Graf 31 prikazuje vrednosti podpor (Stara shema: obvezen odkup, samostojna prodaja in
lastni odjem; Nova shema: ZO in OP in Skupaj sheme) po posameznem viru. Podatki so
prikazani v tabeli 41.
Leta 2011 je višina podpor znašala 69.505.462 EUR, deleţ podpor po stari shemi 10.9 % vseh
izplačil (7.582.468 EUR) in deleţ podpor po novi shemi 89,1 % (61.922.995 EUR) vseh
izplačil. Največ izplačil po stari shemi je bilo v obliki samostojne prodaje (7.005.781 EUR),
lastni odjem 516.975 EUR in obvezen odkup 59.712 EUR. Po novi shemi je največ izplačil
ZO, in sicer 33.130.550 EUR (47,7 % vseh izplačil v 2010), in OP z 28.792.445 EUR (41,4 %
vseh izplačil v 2010). V primerjavi z letom 2009 (22.736.785 EUR) in letom 2010
(48.588.434 EUR) se je višina vseh izplačil v letu 2011 povečala za 46.768.677 EUR (v
primerjavi z 2009) in za 20.917.028 EUR (v primerjavi z 2010). Povečanje izplačil v
primerjavi z 2010 je v bil letu 2011 večji za 43 % (v primerjavi z 2009 pa za 106 %).
Največ skupnih izplačil so prejele bioplinske elektrarne, in sicer 19.355.832 EUR (27,8 %
vseh izplačil, le 174.366 EUR po stari shemi, to je le 0,3 % vseh izplačil), sončne elektrarne
17.169.629 EUR (24,7 % vseh izplačil in za 13.553.796 EUR več izplačil kot v letu 2010),
SPTE na fosilna goriva 16.251.905 EUR (23,4 % vseh izplačil), hidroelektrarne 8.447.099
EUR (12,2 % vseh izplačil), elektrarne na biomaso 8.207.741 EUR (11,8 % vseh izplačil),
drugo (IO) 72.586 EUR in vetrne elektrarne le 671 EUR (skupaj 0,1 % vseh izplačil).
Višina izplačil po stari shemi se je v letu 2011 v primerjavi z letom 2009 (22.190.136 EUR)
zmanjšala za 14.607.668 EUR (65,8 %). V primerjavi z letom 2010 (11.838.064 EUR), se je
zmanjšala za 4.255.596 EUR (35,9 %). V primerjavi z 2010 se je višina izplačil zmanjšala po
vseh tipih naprav, največ pri bioplinskih elektrarnah, in sicer iz 826.938 EUR na 174.366
EUR (za 78,9 %), elektrarnah na biomaso iz 5.812.120 EUR na 3.495.274 EUR (za 39,9 %) in
hidroelektrarne iz 3.460.402 EUR na 2.453.569 EUR (za 29,1 %).
Višine izplačil po stari shemi v letu 2011 so: elektrarne na biomaso 3.495.274 EUR (46,1 %
od izplačil po stari shemi), hidroelektrarne 2.453.569 EUR (32,4 % od izplačil po stari shemi),
SPTE na fosilna goriva 1.333.448 EUR (17,6 % od izplačil po stari shemi), bioplinske
elektrarne 174.366 EUR (2,3 % od izplačil po stari shemi) in sončne elektrarne 125.810 EUR
(1,7 % od izplačil po stari shemi). Ker je od leta 2009 dalje v veljavi nova shema, so se v letih
od 2009 do vključno 2011 višine izplačil po stari shemi zmanjševale, višine izplačil po novi
shemi pa povečevale

Po novi shemi se je višina izplačil v letu 2010 povečala za 25.172.625 EUR (leta 2009 je bilo
izplačil po novi shemi za 546.649 EUR, leta 2010 pa za 36.750.370 EUR). Največje
povečanje izplačil je bilo za sončne elektrarne, in sicer iz 3.431.734 EUR v letu 2010 na
17.043.818 EUR v letu 2011 (za 13.612.084 EUR), sledijo izplačila za bioplinske elektrarne
iz 14.080.032 EUR v letu 2010 na 19.181.466 EUR v letu 2011 (za 5.101.434 EUR),
elektrarne na biomaso iz 0 EUR v letu 2010 na 4.712.467 EUR v letu 2011 in SPTE na fosilna
goriva iz 11.426.139 v letu 2010 na 14.918.457 EUR v letu 2011 (za 3.492.318 EUR). Kljub
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skupnem povečanju izplačil v novi shemi so se višine izplačil nekaterim napravam v
primerjavi z letom poprej zmanjšale (hidroelektrarne iz 7.811.448 EUR v letu 2010 na
5.993.531 EUR v letu 2011 (za 1.817.917 EUR) in vetrne elektrarne iz 1.017 EUR v letu 2010
na 671 EUR v letu 2011).
Bioplinske elektrarne imajo v letu 2011 največ izplačil po novi shemi, in sicer v višini
19.181.466 EUR (30,9 % izplačil po novi shemi), sledijo sončne elektrarne s 17.043.818 EUR
(27,5 % izplačil po novi shemi), SPTE na fosilna goriva s 14.918.457 EUR (24,1 % izplačil
po novi shemi), hidroelektrarne s 5.993.531 EUR (9,7 % izplačil po novi shemi), elektrarne na
biomaso s 4.712.467 EUR (7,6 % izplačil po novi shemi), drugo (IO) z 72.586 EUR in vetrne
elektrarne zelo malo, le 671 EUR od skupnih 69.505.462 izplačil v letu 2011.
Tabela 42: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2011 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2011 (EUR)
Stara shema
Tip naprave

Nova shema

Obvezen Samostojna
Skupaj stara
odkup
prodaja Lastni odjem
shema

Zagotovljen
odkup

Obratovalna
podpora

Skupaj nova
shema

Skupaj sheme

Hidroelektrarne

25.541

2.385.013

43.015

2.453.569

3.765.386

2.228.145

5.993.531

8.447.099

Sončne elektrarne

23.691

102.119

0

125.810

10.720.117

6.323.701

17.043.818

17.169.629

Vetrne elektrarne

0

0

0

0

671

0

671

671

Bioplinske elektrarne

10.479

163.229

658

174.366

15.721.863

3.459.603

19.181.466

19.355.832

Elektrarne na biomaso

0

3.425.200

70.074

3.495.274

0

4.712.467

4.712.467

8.207.741

SPTE na fosilna goriva

0

930.220

403.228

1.333.448

2.922.513

11.995.943

14.918.457

16.251.905

Drugo (IO)
SKUPAJ

0

0

0

0

0

72.586

72.586

72.586

59.712

7.005.781

516.975

7.582.468

33.130.550

28.792.445

61.922.995

69.505.462
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Graf

32: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2011 (Borzen - Center za podpore).
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Graf 32 prikazuje podatke iz tabele 42 za leto 2011. Od leta 2009 do vključno 2011 je bila po
uveljavitvi nove sheme v letu 2009 v veljavi še vedno stara shema. V tem obdobju je šlo za
prehod na novo shemo, zato so se tudi vrednosti izplačil po stari shemi zmanjševale. Graf 32
nazorno prikazuje višine podpor za posamezni tip naprave ter posamezno in skupno vrsto
izplačil (podpor).
Od leta 2012 dalje je v veljavi samo nova shema, zato izplačil po stari shemi ni več. Višina
izplačil po novi shemi je enaka izplačilu skupaj. V prejšnjem obdobju (od leta 2009 do leta
2011) je bila v skupaj izplačila vključena še stara shema.
Če pogledamo subvencije po letih, je vidno, da se višina subvencij z leti povečuje. Leta 2009
je bilo za 22.736.785 EUR subvencij, leta 2011 za 69.505.462 EUR in leta 2012 za
89.777.433 EUR. Z letom poprej se je deleţ podpor povečal za 20.271.971 EUR.
V letu 2012 (tabela 43) je bilo več izplačanih podpor kot OP, in sicer 51.257.776 EUR,
izplačil v obliki ZO pa za 38.519.657 EUR. Če povzamemo, je bilo več sredstev, namenjenih
pomoči pri proizvodnji električne energije, kot pa samega odkupa električne energije,
proizvedene iz OVE in SPTE.
Največje povečanje izplačil v primerjavi z letom 2011 (17.169.629 EUR) je za sončne
elektrarne, in sicer 38.239.961 EUR (za 122,7 % več), kar je veliko in spodbudno za ta tip
naprav. Po višini izplačil SPTE sledijo fosilna goriva z 18.418.376 EUR, bioplinske elektrarne
z 18.275.164 EUR, elektrarne na biomaso z 8.676.031 EUR, hidroelektrarne s 5.812.251
EUR, drugo (IO) s 355.475 EUR in vetrne elektrarne samo s 175 EUR. V primerjavi z letom
poprej je višina skupnih izplačil za naslednje tipe naprav manjša: hidroelektrarne za 2.634.848
EUR (31,2 %), vetrne elektrarne za 496 EUR (73,9 %) in bioplinske elektrarne za 1.080.668
EUR (5,6 %). Majhna višina izplačil za vetrne elektrarne je posledica majhnega števila teh
naprav, pri hidroelektrarnah pa je razlog, da so kljub velikemu številu hidroelektrarn v
Sloveniji manjših stroških pridobivanja električne energije, če primerjamo stroške
pridobivanja z ostalimi tipi naprav iz spodnje tabele. Pri vseh tipih naprav, razen pri SPTE na
fosilna goriva in drugo (IO), je večji deleţ izplačil v obliki ZO, saj gre za direkten odkup
proizvedene električne energije.
Tabela 43: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2012 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2012 (EUR)
Tip naprave

Zagotovljen odkup Obratovalna podpora

Skupaj

Hidroelektrarne

3.285.037

2.527.214

5.812.251

Sončne elektrarne

21.739.864

16.500.097

38.239.961

Vetrne elektrarne

175

0

175

Bioplinske elektrarne
Elektrarne na
biomaso

10.191.443

8.083.721

18.275.164

0

8.676.031

8.676.031

SPTE na fosilna goriva

3.303.138

15.115.238

18.418.376

Drugo (IO)

0

355.475

355.475

SKUPAJ

38.519.657

51.257.776

89.777.433
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Višina podpor iz leta v leto narašča, kot kaţe tabela 50 na koncu poglavja. Povečujejo se tudi
povprečne vrednosti višine subvencij EUR/MWh.
Deleţ izplačil ZO je znašal 42,9 % in OP 57,1 % od skupaj 89.777.433 EUR podpor v letu
2012.
Iz grafa 33 se vidi, da je največji deleţ izplačil za sončne elektrarne (rumeno obarvano),
sledijo ostali tipi naprave (glej legendo v grafu in tabelo 43 ter opis podatkov v tej tabeli).

40.000.000

Subvencija (Posamezne vrste izplačil) za leto 2012

35.000.000
Hidroelektrarne
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elektrarne
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Skupaj

Vrsta podpore

Graf 33: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2012 (Borzen - Center za podpore).

V 2013 je bilo največ podpor izplačanih za sončne elektrarne, in sicer 59.232.271 EUR (leta
2011 38.239.961 EUR), sledijo SPTE na fosilna goriva s 24.113.723 EUR (leta 2011
18.418.376 EUR), bioplinske elektrarne s 16.327.280 EUR (leta 2011 18.275.164 EUR),
elektrarne na biomaso z 10.993.765 EUR (leta 2011 8.676.031 EUR), hidroelektrarne s
7.488.163 EUR (leta 2011 5.812.251 EUR), drugo (IO) z 248.310 EUR (manj kot leta 2011 355.475 EUR) in vetrne elektrarne, ki so doţivele velik preskok v višini izplačil s 111.778
EUR (leta 2011 le 175 EUR).
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Tabela 44: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2013 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2013 (EUR)
Tip naprave

Zagotovljen odkup

Obratovalna podpora

Skupaj

Hidroelektrarne

3.552.756

3.935.407

7.488.163

Sončne elektrarne

26.144.282

33.087.990

59.232.271

Vetrne elektrarne

110

111.668

111.778

Bioplinske elektrarne
Elektrarne na
biomaso

5.900.346

10.426.934

16.327.280

1.404.312

9.589.452

10.993.765

SPTE na fosilna goriva

3.387.128

20.726.596

24.113.723

Drugo (IO)

0

248.310

248.310

SKUPAJ

40.388.935

78.126.356

118.515.291

Podatki v tabeli 44 kaţejo, da je višina podpor skupaj znašala 118.515.291 EUR in da je šlo za
povečanje za 29,1 % v primerjavi z letom 2012 (89.777.433 EUR). V letu 2013 se je občutno
povečala višina podpor v obliki OP, in sicer za 26.868.580 EUR (52,4 %), na 78.126.356
EUR. ZO se je povečal v primerjavi z letom poprej za 4,9 % na 40.388.935 EUR. Deleţ
podpor za leto 2013 v obliki ZO znaša 34,1 % in OP 65,9 % od skupaj izplačil. Izplačil
podpor je največ v obliki OP in je pri vseh tipih naprav večja od ZO.

Subvencija (Posamezne vrste izplačil) za leto 2013
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Graf 34: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2013 (Borzen - Center za podpore).

V grafu 34, enako kot v grafu 33, je najmanj podpor za vetrne elektrarne (deleţ je tako
majhen, da v grafu ni viden). Največji deleţ podpor velja za sončne elektrarne, po padajočem
deleţu sledijo SPTE na fosilna goriva, bioplinske elektrarne, elektrarne na biomaso,
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hidroelektrarne ...
Grafi od 30 do 35 nazorno prikazujejo višine in vrste podpor za posamezni tip naprave.
V 2014 je bilo izplačanih skupaj za 130.833.782 EUR podpor, 90.692.568 EUR v obliki OP in
40.141.214 EUR v ZO. Povišanje skupaj podpor v primerjavi z letom 2013 je v letu 2014 za
10,4 % višje. Višina podpor ZO se je v primerjavi z letom poprej (40.388.935 EUR)
zmanjšala za 247.721 EUR (za 0,6 %). Zmanjšanje podpor ZO je bilo pri sončnih elektrarnah
in SPTE na fosilna goriva, pri čemer se je pri ostalih tipih naprav višina podpor v obliki ZO z
letom poprej povečala. Pri vseh tipih naprav je vrednost podpor v obliki OP višja od vrednosti
podpor ZO.
OP se je pri vseh tipih naprav v letu 2014 povečala, razen pri bioplinskih elektrarnah, kjer je
opazno zmanjšanje za 800.504 EUR (za 7,7 %).

Tabela 45: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2014 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2014 (EUR)
Tip naprave

Zagotovljen odkup

Obratovalna podpora

Skupaj

Hidroelektrarne

3.897.757

5.533.936

9.431.693

Sončne elektrarne

24.794.939

37.780.190

62.575.129

Vetrne elektrarne

65

255.548

255.613

Bioplinske elektrarne

6.228.076

9.626.430

15.854.506

Elektrarne na biomaso

2.073.101

11.908.179

13.981.279

SPTE na fosilna goriva

3.147.277

24.557.880

27.705.157

Drugo (IO)

0

1.030.406

1.030.406

SKUPAJ

40.141.214

90.692.568

130.833.782

Višine skupaj izplačil po posameznem tipu naprave v letu 2014 je sledeče: sončne elektrarne z
62.575.129 EUR (47,8 %), SPTE na fosilna goriva s 27.705.157 EUR (21,2 %), bioplinske
elektrarne s 15.854.506 EUR (12,1 %), elektrarne na biomaso s 13.981.279 EUR (10,7 %),
hidroelektrarne z 9.431.693 EUR (7,2 %), drugo (IO) z 1.030.406 EUR (0,8 %) in vetrne
elektrarne z 255.613 EUR (0,2 %). Skupaj je bilo povišanje izplačil za 12.318.491 EUR v
primerjavi z letom 2013 (118.515.291 EUR).
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Subvencije (Posamezna vrsta izplačil) za leto 2014
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Graf 35: Subvencije (posamezne vrste izplačil) za leto 2014 (Borzen - Center za podpore).

Tabela 46 prikazuje subvencije (posamezne vrste izplačil) za obdobje 2009-2014 po
posameznem tipu naprave in posamezni vrsti podpore s seštevkom vrste izplačil po stari
shemi, novi shemi in skupaj sheme.
Kot je bilo vidno ţe v opisu iz gornjih tabel in grafov za posamezno leto, se je višina podpor
od leta 2009 do 2014 povečevala. Če povzamemo celotno obdobje (glej tabelo 46), so si
izplačila (stara in nova shema skupaj) za posamezen tip naprave sledila v naslednjem
zaporedju (povprečje 2009-2014): sončne elektrarne (30.286.356 EUR/povprečje letno),
SPTE na fosilna goriva (17.537.403 EUR/povprečje letno), bioplinske elektrarne (15.060.724
EUR/povprečje letno), elektrarne na biomaso (8.905.369
EUR/povprečje letno),
hidroelektrarne (7.857.004 EUR/povprečje letno), drugo (IO) (284.463 EUR/povprečje
letno) in vetrne elektrarne (61.545 EUR/povprečje letno). Skupaj so izplačila za vse sheme in
vse tipe naprave v enakem obdobju znašala 79.992.753 EUR/povprečje letno. Naj omenim, da
je bilo povprečje podpor za vse tipe naprav v obdobju od leta 2001 do 2008 le 18.077.754
EUR/povprečje letno.
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Tabela 46: Subvencije po posameznem tipu naprave (stara shema, nova shema, skupaj sheme)
za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2009-2014 (EUR)
TIP NAPRAVE/LETO

2009

Hidroelektrarne (Nova shema)
Hidroelektrarne (Stara shema)
Hidroelektrarne (Skupaj)
Sončne elektrarne (Stara shema)
Sončne elektrarne (Nova shema)
Sončne elektrarne (Skupaj)
Vetrne elektrarne (Stara shema)
Vetrne elektrarne (Nova shema)
Vetrne elektrarne (Skupaj)

4.669.393
21.573
4.669.393
828.728
56.588
885.315
14
0
14

Bioplinske elektrarne (Nova
shema)

5.184.282

Bioplinske elektrarne (Stara
shema)

460.312

Bioplinske elektrarne (Skupaj)
Elektrarne na biomaso (Stara
shema)
Elektrarne na biomaso (Nova
shema)
Elektrarne na biomaso (Skupaj)
SPTE na fosilna goriva (Stara
shema)
SPTE na fosilna goriva (Nova
shema)
SPTE na fosilna goriva (Skupaj)
Drugo (IO) (Nova shema)
Drugo (IO) (Stara shema)
Drugo (IO) (Skupaj)
SKUPAJ NAPRAVE

2010

2011

2012

2013

2014

3.460.402 2.453.569
0
0
0
7.811.448 5.993.531 5.812.251 7.488.163 9.431.693
3.460.402 2.453.569 5.812.251 7.488.163 9.431.693
184.099
125.810
0
0
0
3.431.734 17.043.818 38.238-961 59.232.271 62.575.129
3.615.833 17.169.629 38.239.961 59.232.271 62.575.129
0
0
0
0
0
1.017
671
175
111.778
255.613
1.017
671
175
111.778
256.613
826.938

174.366

0

0

0

Povprečje 2009-2014
(Tip naprave)

1.763.894
6.093.110
7.857.004
189.773
30.096.583
30.286.356
2
61.542
61.54
1.030.931

14.080.032 19.181.466 18.275.164 16.327.280 15.854.506

14.029.793

5.644.594 14.906.970 19.355.832 18.275.164 16.327.280 15.854.506

15.060.724

5.761.280

5.812.120

3.495.274

0

2.511.446

0
5.761.280

0
5.812.120

4.712.467
8.207.741

8.676.031
8.676.031

5.746.439

1.554.505

1.333.448

0

0

0

10.993.765 13.981.279
10.993.765 13.981.279
0

0

8.176
11.426.139 14.918.457 18.418.376 24.113.723 27.705.157
5.754.615 12.980.643 16.251.905 18.418.376 24.113.723 27.705.157
0
0
0
0
0
0
0

0

72.586

355.475

248.310

1.030.406

0
0
72.586
355.475
248.310
1.030.406
22.736.785 48.590.444 69.504.791 89.777.433 118.515.291 130.833.782

6.393.924
8.905.369
1.439.065
16.098.338
17.537.403
0
284.463
284.463
79.992.753
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Tabela 47: Subvencije ( vrste podpor) za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za podpore).
Podpora 2009-2014 (EUR)
TIP NAPRAVE/LETO
Hidroelektrarne (Stara
shema podpore)

Hidroelektrarne (Nova
shema podpore)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Obvezen odkup
Samostojna prodaja

18.082
4.598.975

22.598
3.390.901

25.541
2.385.013

0

0

0

0

0

0

Lastni odjem

52.336

46.903

43.015

0

0

0

23.709

Skupaj stara shema

4.669.393

3.460.402

2.453.569

0

0

0

1.763.894
3.225.919

Zagotovljen odkup

0

4.854.579

3.765.386 3.285.037

3.552.756

3.897.757

Obratovalna podpora

21.573

2.956.869

2.228.145 2.527.214

3.935.407

5.533.936

2.867.191

7.811.448 5.993.531 5.812.251
11.271.850 8.447.099 5.812.251
0
21.778
23.691

7.488.163
7.488.163
0

9.431.693
9.431.693
0

6.093.110
7.857.004

0
0

0
0

Skupaj nova shema
Hidroelektrarne (Skupaj sheme podpora)
Sončne elektrarne
(Stara shema podpore)

Sončne elektrarne
(Nova shema podpore)

90.096
738.632
0

Skupaj stara shema
Zagotovljen odkup

828.728
26.714

Obratovalna podpora

Obvezen odkup
Samostojna prodaja

Lastni odjem
Skupaj stara shema
Zagotovljen odkup
Vetrne elektrarne
Obratovalna podpora
(Nova shema podpore)
Skupaj nova shema
Vetrne elektrarne (Skupaj sheme podpore)
Bioplinske elektrarne
(Stara shema podpore)

Obvezen odkup
Samostojna prodaja
Lastni odjem

Skupaj stara shema
Zagotovljen odkup
Bioplinske elektrarne
Obratovalna podpora
(Nova shema podpore)
Skupaj nova shema
Bioplinske elektrarne (Skupaj sheme podpore)
Elektrarne na biomaso
(Stara shema podpore)

Elektrarne na biomaso
(Nova shema podpore)

Obvezen odkup
Samostojna prodaja
Lastni odjem
Skupaj stara shema
Zagotovljen odkup
Obratovalna podpora

Skupaj nova shema
Elektrarne na biomaso (Skupaj sheme podpore)

102.119
0

0
0

22.594
167.179
0

184.099
125.810
0
0
0
1.666.636 10.720.117 21.739.864 26.144.282 24.794.939

189.773
14.182.092

29.874

1.765.098

6.323.701 16.500.097 33.087.990 37.780.190

15.914.491

56.588

3.431.734 17.043.818 38.239.961 59.232.271 62.575.129

30.096.583

885.315

3.615.833 17.169.629 38.239.961 59.232.271 62.575.129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.286.356

14
0
0
14
0
0
0

0
1.017
0
1.017

0
671
0
671

0
175
0
175

0
110
111.668
111.778

0
65
255.548
255.613

14
329.139
4.804.792
50.352

1.017
20.404
799.892
6.641

671
10.479
163.229
658

175
0

111.778
0

255.613
0

0
0

0
0

0
0

5.184.282
460.312
0
460.312
5.644.594
0
5.425.116
336.164
5.761.280
0
0

826.938
12.975.482
1.104.550
14.080.032
14.906.970
0
5.463.581
348.539
5.812.120
0
0

0

0

Obvezen odkup
Samostojna prodaja
Lastni odjem

5.812.120
0
1.086.597
467.908
1.554.505
2.379.546
9.046.592
11.426.139
12.980.643
0
0
0

Skupaj stara shema

0
0
0
0
0

Zagotovljen odkup
Drugo (IO) (Nova
Obratovalna podpora
shema podpore)
Skupaj nova shema
Drugo (IO) (Skupaj sheme podpore)
SKUPAJ NAPRAVE

162.321
0

5.761.280
291.752
4.905.717
548.970
5.746.439
8.176
0
8.176
5.754.615
0
0
0

Obvezen odkup
Samostojna prodaja
SPTE na fosilna goriva
(Stara shema podpore)
Lastni odjem
Skupaj stara shema
Zagotovljen odkup
SPTE na fosilna goriva
Obratovalna podpora
(Nova shema podpore)
Skupaj nova shema
SPTE na fosilna goriva (Skupaj sheme podpore)
Drugo (IO) (Stara
shema podpore)

21.573
4.690.966

Obvezen odkup
Samostojna prodaja
Lastni odjem

Skupaj nova shema
Sončne elektrarne (Skupaj sheme podpore)
Vetrne elektrarne
(Stara shema podpore)

Povprečje 2009-2014
(Tip naprave)
11.037
1.729.148

Vrsta podpore

22.736.785

174.366
0
15.721.863 10.191.443
3.459.603 8.083.721
19.181.466 18.275.164
19.355.832 18.275.164
0
0

0
2
340
61.203
61.542
61.545
60.004
961.319
9.608

0
0

0
0

0
1.404.312
9.589.452

0
2.073.101
11.908.179

1.030.931
8.579.587
5.450.206
14.029.793
15.060.724
0
2.385.650
125.796
2.511.446
579.569
5.814.355

4.712.467 8.676.031 10.993.765 13.981.279

6.393.924

8.207.741 8.676.031
0
0
0
930.220
0
403.228
1.333.448
0
2.922.513 3.303.138
11.995.943 15.115.238
14.918.457 18.418.376
16.251.905 18.418.376
0
0

0
3.425.200
0
70.074
3.495.274
0
0
0
4.712.467 8.676.031

0
0
5.900.346 6.228.076
10.426.934 9.626.430
16.327.280 15.854.506
16.327.280 15.854.506
0
0

2
0

10.993.765 13.981.279
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.905.369
48.625
1.153.756
236.684
1.439.065
2.524.630
13.573.708
16.098.338
17.537.403
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
72.586
72.586
72.586

0
355.475
355.475
355.475

0
248.310
248.310
248.310

0
1.030.406
1.030.406
1.030.406

0
284.463
284.463
284.463

0
0
3.387.128 3.147.277
20.726.596 24.557.880
24.113.723 27.705.157
24.113.723 27.705.157
0
0

48.588.434 69.504.791 89.777.433 118.515.291 130.833.782

79.992.753
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Če še pokomentiram izplačila (stara in nova shema skupaj) (tabeli 46 in 47) posameznega tipa
naprave, je bilo za hidroelektrarne v letu 2009 za 4.690.966 EUR izplačil, leta 2014 za
9.431.693 EUR in največ v letu 2010, za 11.271.850 EUR. Za sončne elektrarne je bilo v letu
2009 izplačil za 885.315 EUR, v letu 2014 za 62.575.129 EUR, kar je največ v obravnavanem
obdobju. V 2009 je bilo za vetrne elektrarne namenjenih le 14 EUR izplačil in leta 2014,
največ v obdobju, 255.613 EUR izplačil. Bioplinske elektrarne so leta 2009 prejele za
5.644.594 EUR izplačil, leta 2014 za 15.854.506 EUR in največ leta 2011, in sicer za
19.355.832 EUR izplačil. Elektrarne na biomaso so v letu 2009 prejele za 5.761.280 EUR
izplačil in leta 2014, največ v obravnavanem obdobju, za 13.981.279 EUR izplačil. V letu
2009 so izplačila za SPTE na fosilna goriva znašala 5.754.615 EUR in leta 2014, največ, za
27.705.157 EUR izplačil. Za drugo (IO) je bilo v letu 2009 0 EUR izplačil in v letu 2014 za
1.030.406 EUR izplačil.

Subvencije po posameznem tipu naprave (Stara shema, Nova shema in skupaj sheme)
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Graf 36: Subvencije po posameznem tipu naprave (stara shema, nova shema, skupaj sheme)
za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za podpore).
Če pogledamo tabelo 48 in prejšnje poglavje (tabela 37) je ugotovitev sledeča.
V obdobju 2001-2008 je bilo skupno izplačanih za 144.621.959 EUR podpor, v obdobju
2009-2014 pa za 479.956.516 EUR podpor, kar je za 335.334.557 EUR več oz. povečanje je
za 131,9 %.
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Tabela 48: Subvencije po posameznem viru za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za
podpore).
Podpora (EUR)
TIP NAPRAVE/LETO
Hidroelektrarne (Skupaj)
Sončne elektrarne (Skupaj)
Vetrne elektrarne (Skupaj)

2010

4.690.966

11.273.860

8.447.099

5.812.251

7.488.163

9.431.693

7.857.339

885.315

3.615.833

17.169.629

38.239.961

59.232.271

62.575.129

30.286.356

1.017

671

14

Bioplinske elektrarne (Skupaj)

5.644.594

2011

2012

14.906.970 19.355.832

2013

2014

Povprečje 2009-2014
(Tip naprave)

2009

175

111.778

255.613

61.545

18.275.164

16.327.280

15.854.506

15.060.724

Elektrarne na biomaso (Skupaj)

5.761.280

5.812.120

8.207.741

8.676.031

10.993.765

13.981.279

8.905.369

SPTE na fosilna goriva (Skupaj)

5.754.615

12.980.643 16.251.905

18.418.376

24.113.723

27.705.157

17.537.403

Drugo (IO), (Skupaj)

0

SKUPAJ NAPRAVE

0

72.586

22.736.785 48.590.444 69.505.462

355.475

248.310

1.030.406

284.463

89.777.433

118.515.291

130.833.782

79.993.200

Izplačila podpor so po vrsti od leta 2001 do 2008 sledeča: 10.475.034 EUR, 22.029.596 EUR,
17.887.846 EUR, 20.603.513 EUR, 20.862.298 EUR, 20.862.298 EUR, 17.318.494 EUR in
14.582.880 EUR (Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo).
Izplačila podpor so po vrsti od leta 2009 do 2014 za vse tipe naprav in vse sheme sledeča:
22.736.785 EUR, 48.588.444 EUR, 69.504.791 EUR, 89.777.433 EUR, 118.515.291 EUR in
130.833.782 EUR (Center za podpore).
Subvencije po tipu naprave (Stara in Nova shema skupaj)
sub-title
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Graf 37: Subvencije po posameznem viru za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za
podpore).
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Tabela 49: Subvencije po posameznem shemi za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za
podpore).
Podpora (EUR)
2012

2013

2014

0

0

Skupaj 20092014

2010

Stara shema

22.190.136

11.838.064

7.582.468

0

6.935.111

41.610.668

Nova shema

546.649

36.750.370

61.850.409

89.777.433

118.515.291 130.833.782

73.045.656

438.273.934

22.736.785

48.588.434

69.432.877

89.777.433

118.515.291 130.833.782

79.980.767

479.884.602

SKUPAJ SHEME

2011

Povprečje 20092014

2009

Vrsta sheme

V obdobju 2009-2014 (tabela 49) je bilo skupno izplačanih za vse tipe naprav za 479.884.602
EUR podpor (po stari shemi 41.610.668 EUR in novi shemi 438.273.934 EUR).
Povprečno je bilo za omenjeno obdobje letno po stari shemi izplačanih 6.935.111
EUR/povprečje letno in novi shemi 73.045.656 EUR/povprečje letno, skupaj 79.980.767
EUR/povprečje letno.

Subvencije po posamezni shemi (Nova shema, Stara shema in Skupaj sheme)
120.000.000

PODPORA (EUR)

100.000.000

80.000.000

60.000.000
Stara
shema

40.000.000

20.000.000

0
2009

2010

2011

2012

LETO

2013

2014 Povprečje 2009-2014

Graf 38: Subvencije po posameznem shemi za obdobje 2009-2014 (Borzen - Center za
podpore).

Višina podpor za posamezno leto, tip naprave, povprečje, posamezno obdobje, vrsto izplačila
in vrste sheme je bilo opisano in grafično prikazano v tem poglavju. Ker so tema magistrske
naloge subvencije in ker so bile tudi količine proizvedene električne energije prikazane v
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prejšnjih poglavjih, se detajlno ne bom spuščal v proizvedene količine. Na kratko bom za
laţje razumevanje omenil le letne količine, ker povečanje izplačil ni posledica večje količine
proizvedene električne energije.
Tabela 50: Podpora, proizvedena električna energija in povprečna podpora za obdobje 20092014 (Borzen - Center za podpore).
Podpora (EUR)
Proizvedena električna energija
(MWh)
Povprečna podpora
(EUR/MWh)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009-2014

22.736.785

48.588.434

69.505.462

89.777.433

118.515.291

130.833.781

479.957.187

934.181

995.509

943.254

653.969

802.889

905.916

5.235.717

24,34

48,81

73,69

137,28

147,61

144,42

91,67

Ţe večkrat je bilo omenjeno, da se je višina subvencij z leti povečevala (obdobje 2009-2014).
Proizvodnja električne energije v enakem obdobju ni konstantno z leti naraščala. Leta 2010 je
bila največja proizvodnja (995.509 MWh), leta 2012 pa najmanjša proizvodnja, le 653.969
MWh. Skupno je bilo v obdobju 2009-2014 izplačanih 479.957.187 EUR podpor,
proizvedeno je bilo za 5.235.717 MWh električne energije. Letno je povprečno podpora
znašala 91,67 EUR/MWh proizvedene električne energije. Letna povprečna količina
proizvedene električne energije je znašala 872,620 MWh in letna povprečna podpora
79.992.864 EUR. Vrednost podpore se je od leta 2009 (24,34 EUR/MWh) do leta 2014
(144,42 EUR/MWh) povečala za 120,08 EUR/MWh. Vrednost podpore EUR/MWh je
odvisna od višine izplačanih podpor in količine proizvedene električne energije.
Leta 2014 je bila povprečna podpora 144,42 EUR/MWh, kar je 93,2 %, povprečne prodajne
cene 155 EUR/MWh električne energije za gospodinjstva (Ministrstvo za infrastrukturo,
Direktorat za energijo).

Tabela 51: Podpora, proizvedena električna energija in povprečna podpora za obdobje 20012008 (Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo).
Podpora (EUR)
Proizvedena električna
energija (MWh)
Povprečna podpora
(EUR/MWh)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

10.475.034

22.029.596

17.887.846

20.603.513

20.862.298

20.862.298

17.318.494

14.582.880

254.330

562.230

563.400

563.040

563.000

563.000

467.370

467.400

41,19

39,18

31,75

36,59

37,06

37,06

37,06

31,20

Za primerjavo z analiziranim obdobjem 2009-2014 tabela 51 prikazuje višine podpor, količino
proizvedene električne energije in povprečno podporo za obdobje 2001-2008. Od leta 2001
do 2008 je bilo proizvedene 4.003.770 MWh električne energije in skupaj izplačanih za
144.621.959 EUR podpor. Povprečna podpora je letno v tem obdobju znašala 36,39
EUR/MWh, letna povprečna količina proizvedene električne energije 500,471 MWh in letna
povprečna podpora 18.077.745 EUR.
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Cena električne energije je v zadnjih letih na svetovnih borzah padala. Zanimiv je podatek
(prikazano v tabeli 50), da se višina subvencije – povprečna podpora za proizvodnjo
električne energije z leti povečuje. To kaţe, da se kljub povečanju višine izplačil letno
količina subvencioniranih naprav zaradi višanja povprečne vrednosti podpor na proizvedeno
električno energijo ne povečuje, kar ovira zastavljene cilje po povečanju deleţa proizvedene
električne energije iz bolj prijaznih virov.
Teţava je še vedno v predragih tehnologijah pridobivanja električne energije iz okolja
prijaznih virov, cenah izgradnje naprav, nakupu opreme in samih stroških proizvodnje. Ker so
stroški pridobivanja iz fosilnih goriv še vedno občutno manjši. Kljub zakonodaji EU po
obveznem deleţu OVE in zmanjševanju emisij je trenutna nevarnost, da se bo še vedno kljub
zmanjševanju količin fosilnih goriv in posegu v okolje energija nadalje pridobivala iz teh
virov. Posledično se bo proizvodnja selila v drţave tretjega sveta, kjer ni tako ostre
zakonodaje in predpisov. Selitev proizvodnje v drţave tretjega sveta bo povečala uvozno
odvisnost EU, cene bodo postale bolj nestabilne, okolje se bo bolj obremenjevalo in ideja o
samooskrbi in energetski neodvisnosti se bo oddaljevala.
Sam menim, da je potrebno poceniti nove tehnologije pridobivanja s konkurenčnostjo, z
zakonodajo omogočiti subvencioniranje večji mnoţici proizvajalcev, na svetovni ravni
sprejeti zakone in zavedanje o škodljivih vplivih fosilnih goriv na okolje, stimulirati okolju
prijazno ţivljenje in kaznovati škodljive posege v okolje.
Za doseganje cilja deleţa OVE in zmanjševanju uporabe fosilnih goriv so s strani EU, katere
članica je Slovenija, bili sprejeti ustrezna zakonodaja in načrti oz. projekcije zmanjševanja
vplivov na okolje (v prejšnjih poglavjih omenjeno). A to ni dovolj. Potrebne so ustrezne
finančne podpore, saj je pridobivanje energije iz prijaznejših virov drago v primerjavi z
metodami in tehnologijami pridobivanja iz fosilnih goriv. Višina podpor bi se po mojem
mnenju morala povečati, kar bi povečalo deleţ OVE, a sočasno je potrebno storiti nekaj na
področju konkurenčnosti, saj je oprema in izgradnja tehnologij za pridobivanje iz okolja
prijaznih virov predraga (monopol nekaterih podjetji). Brez zavedanja, dogovora in
omejevanje izrabe, rabe in izpustov na svetovni ravni pa ti okrepi niso dovolj, ker se seli
proizvodnja v drţave s slabšo zakonodajo in okoljskim zavedanjem le z ţeljo po dobičkih.
Za področje Slovenije je največja teţava ne iz okoljskega temveč iz postopkovnega stališča
poleg višine podpor prezapletena zakonodaja.
Vsak posameznik mora začeti pri sebi, saj je varčevanje in smotrna poraba dobrin in energije
temelj za zmanjševanje porabe energije in posega v okolje.
Subvencije oz. podpore so le deleţ k doseganju skupnih okoljskih ţelja po bivanju v
prijetnejšem in čistejšem okolju.
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ZAKLJUČKI

Razvoj gospodarstva povečuje potrebe po energiji. Večja proizvodnja zahteva večje količine
energentov. Še vedno se pridobivajo velike količine fosilnih goriv (nafta, premog in zemeljski
plin). S pridobivanjem se večajo posegi v okolje in zmanjšujejo se zaloge surovin, sočasno pa
se ob proizvodnji energije povečujejo izpusti C02, kar še dodatno vpliva na okolje (ekstremni
naravni pojavi: suša, poplave, segrevanje ozračja ...).
Vpliv na okolje, manjšanje količine naravnih surovin, večja potreba po energiji, velika
količina odpadkov in ţelja ljudi po energetski neodvisnosti (samozadostnost z lastno
proizvodnjo energije) povzročajo nestabilnost na energetskem trgu (zadostna količina energije
po dostopni ceni), nestrpnost med narodi (vojne) in prekomerno obremenjujejo naš planet.
Rešitev za navedene teţave se nahaja v energetski neodvisnosti ljudi (zlasti na področju
transporta, kjer prevladujejo v 98 % deleţu fosilna goriva), zmanjšanju vplivov pri posegih v
okolje in zmanjševanje emisij plinov C02. Vse to je moč doseči z uporabo OVE.
Cilj je lahko doseţen z ustrezno zakonodajo, predpisi in določili med drţavami (Kjotski
protokol, Energetski programi), z razvojem in optimizacijo procesov pridobivanja OVE
(njihove slabosti so cena investicije, pridobivanja in nestabilen izvor) ter razvoj potrebne
infrastrukture za skladiščenje, transport in rabo OVE. Brez potrebnega finančnega vlaganja in
spodbujanja razvoja s pomočjo subvencij pa ne bo moč doseči zastavljenih ciljev po
nizkoogljični druţbi.
Zaradi geografske raznovrstnosti in gozdnatosti ima ozemlje Slovenije nadpovprečno
intenzivne in raznovrstne ekosistemske storitve ter velik potencial OVE (zlasti vodni viri,
biomasa).
Imamo ugodno razmerje med pozidanimi, kmetijskimi in gozdnimi zemljišči ob predpostavki
skladnejšega regionalnega in prostorskega razvoja ter stabilizacije porabe surovin in energije
ter boljše izrabe OVE s pomočjo drţavnih subvencij. Kljub perečim okoljskim teţavam
(onesnaţenost, posegi v okolje, izraba odpadkov ...) v nadaljnjih letih lahko pričakujemo
zmanjševanje vplivov na okolje.
Slovenija ima velik neizkoriščen potencial OVE zlasti na vodnih virih in biomasi. Višina
finančnih spodbud se z leti povečuje, teţava je v predragih ostalih tehnologijah OVE (vetrna,
sončna energija). Če bi se te drage tehnologije za pridobivanje OVE pocenile, bi se sočasno
investiralo v povečanje števila objektov za izkoriščanje vseh virov OVE, še posebej
hidroenergije. Bilo bi moč proizvesti več električne energije z danimi subvencijami. Trenutno
je (podatki iz leta 2014) povprečna višina subvencije za OVE 144,42 EUR/MWh, kar je 93 %
prodajne cene z DDV za gospodinjstva, kar je preveč, če gledamo ceno pridobivanja

100

Mehle, M. 2016. Podporne sheme za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.
Mag. delo. Ljubljana, UL, NTF, Odd. za geotehnologijo in rudarstvo.

električne energije iz fosilnih goriv. Na drugi strani je poleg subvencij v OVE pomembna
zakonodaja, ki omejuje porabo oz. izrabo fosilnih goriv. Sama zakonodaja pa ni dovolj, če
ljudje niso ozaveščeni, če je druţba naravnana v kapitalske dobičke, ki se kaţejo kljub strogi
zakonodaji EU, v selitvi industrije v manj razvite drţave, kjer ni ostre zakonodaje. Pomembno
je tudi dejstvo, da se še vedno subvencionira izrabo fosilnih goriv.

Za doseganje ciljev na področju varovanja okolja je potrebno izvajati sledeče:


omejevanje izrabe naravnih virov,



uporabo in izrabo sekundarnih surovin in odpadkov,



zakonodaja na področju izrabe in odlaganja odpadkov,



zakonodaja preprečevanja uporabe fosilnih goriv in določanje kvot izrabe OVE,



dogovor o omejevanju izpustov CO2 na svetovni ravni,



stroţja politika dodeljevanja in višje cene CO2 kuponov,



subvencije in finančne ugodnosti na področju zbiranja, ločevanja in predelave
odpadkov,



subvencije za izrabo OVE,



vzpostaviti konkurenčnost na področju novih tehnologij (stroji in oprema),



spodbujanje k samooskrbi in energetski odvisnosti drţave, regije ...

Naj se omejim samo na subvencije. V magistrskem delu sem ugotovil, da bi bila lahko višina
subvencij višja, a sem mnenja, da se skriva teţava v uporabi predragih tehnologij izrabe OVE.
Proizvodnja električne energije se je iz OVE (tabeli 50 in 51) v Sloveniji v zadnjih letih
zmanjševala, subvencije so pa večje, namesto da bi z več investicijami proizvedli več
električne energije.
Subvencije so pravi način stimulacije proizvodnje električne energije iz OVE, niso pa edini,
saj obstajajo še ostali pomembni načini spodbujanja.
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PRILOGA A:

Priloga 1 (graf 39): Subvencionirana proizvodnja električne energije iz OVE in SPTE z visokim izkoristkom, Slovenija, letno
(subvencije) (Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo).
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